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چکيده
«معروف رصافي» شاعر نامور عرب و «عبداهلل پشیو» از شاعران نامي کرد در عراق از شاعران
معاصريند که از پديدة غربتگزيني رنج مي برده اند .بايستگي و اهمیت اين پژوهش از آن جا
نشأت ميگیرد که پیش از اين ،غربتگزيني در شعر اين دو شاعر همچون يك پژوهش مستقل
تطبیقي مورد بررسي قرار نگرفته است؛ بنابراين نگارندگان در جستار حاضر برآنند که با
رويکردي توصیفي -تحلیلي به بررسي پديدة غربت گزيني در شعر دو شاعر بپردازند .دو شاعر
از اغتراب اجتماعي ،سیاسي و روحي ناشي از سیطرة استعمار ،ظلم ،بهحاشیه راندن نخبگان و
انحصار امور در دست فرومايگان ،اوضاع عراق و عقبماندگي از تمدن جهاني ،فقدان آزادي،
درهمشکسته شدن آرزوها ،تباهي اخالق ،ناهمگوني زندگي شاعر با معیارهاي جامعه ،تفرقة
سیاسي و بي اعتنايي مردم به دعوت شاعر و نیز حس نوستالژي برامده از حسرت بر ارزش ها و
گذشتة شکوهمند از دست رفته و اغتراب مکاني ناشي از دوري از وطن رنج مي برده اند.
غربتگزيني و اندوه «پشیو» بر خالف «رصافي»  ،محصور در پرداختن بهمسائل و معضلهاي
منطقه اي نیست ،بلکه ديدگاهي فرامنطقه اي و فراملي دارد .غربت رصافي فزونتر در قالب
سرودههايي با درونماية حزنآلود محصور ميماند لکن پشیو پیشتر احساس غربت خود را با
طغیان سرودههايي بروز مي دهد که از خشم و اندوهي ژرف نشأت ميگیرد .وطن از
پربسامدترين جلوههاي غربتگزيني نزد دو شاعر است که بر ساير جلوههاي غربت در
شعرشان تأثیر گذارده است ،زيرا غیر از زمان دوري از وطن ،در زمان حضور در آن نیز ،با
مشاهدة وضع موجود بر اندوه و احساس غربتشان افزوده ميشود.
واژگان کليدی :پشیو ،رصافي ،ادبیات کردي ،ادبیات عربي ،غربتگزيني
___________________________________________________________________________
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 1ـ مقدّمه
اغتراب يا غربتگزيني پديده اي است که در ديدگاه انسان از خود ،هستي ،زندگي ،جامعه و
امور متنوع ريشه دارد و در رنج ذات و جدايي آن ،از ماهیت طبیعي خود ظهور ميکند؛ اين
بدان معناست که اغتراب پديده اي نفسي ،فکري و روحي است که سپس بهپديده اي اجتماعي،
فرهنگي و اقتصادي تبديل شده ؛ مبتني بر ناسازگاري میان خويشتن و ديگران و واقعیت و عمل
و زمان و مکان است که سبب شده به پديده اي پیچیده تبديل شود که گاه از جدايي و انکار و
ناتواني از سازگاري و گاه از عجیب و غريب بودن و عزلت و اختالف تعبیر ميکند .در بارة
اين پديده ،پژوهشهاي بسیاري بهويژه در دورة معاصر صورت گرفته است که از تنوع کاربرد
و معاني متعد د آن پرده برمي دارد؛ همچنانکه اريك فروم  1ميگويد « :اغتراب هرگز پديدهاي

جديد نیست و از فرهنگي بهفرهنگ ديگر ،در زمینههاي معین و ويژه اي که اغتراب انجام -
ميگیرد؛ در شامل و کامل بودن عمل و روند اغتراب متفاوت است(».مجاهد .)152:1985،اين
پديده ،گاهي در اثر نابساماني اوضاع سیاسي و اجتماعي معاصر با دورة زندگي شاعر و گاهي
به سبب غربت مکاني و دوري از وطن و گاهي در اثر حسا سیت و ناسازگاري با محیط روي
مي دهد.
همگي عوامل يادشده آشکارا در شعر «رصافي» و «پشیو» جلوهگرند؛ اين دو شاعر ،گاهي از
فساد و وخامت اوضاع سیاسي و اجتماعي عصر خويش شکوه دارند و گاهي از احساس اندوه
نشأتگرفته از ناسازگاري روحي شان با محیط پیرامون ،فغان سَرمي دهند و گاه در پي دوري از

وطن ،سرشك اندوه و حسرت بر گونهها جاري ميسازند و گاهي از زخم و مصیبتهايي مي -
نالند که روزگار را سبب وارد آمدن آن بر خود مي دانند؛ بنابرين ،با نگريست به امور برگفته،
مي توان دريافت که اشعار هردو شاعر دربردارندة اندوهي بيپايان است که مقدمه اي براي
احساس غربتشان به اشکال متنوع شده است .با توجه به حضور بارز پديدة غربتگزيني در شعر
«رصفي» و «پشیو» و نیز از آن روي که تاکنون پژوهش مستقلي به بررسي اين پديده در شعر
آنان نپرداخته است ناگزير نگارندگان در جستار حاضر ،برآن شدند بهبیان انگیزههاي پديداري
اين پديده در شعر و زندگي دو شاعر پرداخته و با استشهاد به اشعار شاعران به بررسي چگونگي
تجلي غربتگزيني در اشعارشان پرداخته و بهپرسشهايي چنیني پاسخ گويند:

___________________________________________________________________________
Erich Fromm
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 .1چه عواملي سبب ظهور غربتگزيني در شعر دو شاعر مورد پژوهش شده است؟  .2تجلي
پديدة غربت گزيني در شعر دو شاعر چگونه است و در چه اشکال و قالبهايي رخ مينمايد و
نقاط اشتراک و اختالفشان در اين زمینه در چیست؟
فرضیة پژوهش بر اين است .1 :شرايط زندگي شخصي و اوضاع اجتماعي  -سیاسي عصر دو

شاعر؛ اقتضاي محتوايي غربتگزيني ميکند .2 .دامنة غربتگزيني در شعر پشیو نسبت -
بهرصافي به دلیل شرايط و اوضاع خاص منطقة اقلیم کردستان ،فراتر و وسیعتر است و گسترة
گستردهتري از مفاهیم را دربرميگیرد.
 2ـ پيشينة پژوهش
با توجه بهنوبنیاني پژوهشهاي شعر کردي در دانشگاههاي ايران ،تاکنون دربارة شاعران ادبیات
کردي ،همانند «عبداهلل پشیو »  ،پژوهشهاي اندکي صورت گرفته و بیشتر بهترجمة گزيدهها و
برخي ديوانهاي شاعر بسنده شده است که ميتوان به«کوله بار يك عاشق مادرزاد» و « دفتر
سرخ» ترجمة رضا کريممجاور« ،کاشتن رعد» ترجمة نیروان رضايي و چند مقالة منتشر شده در
مجلههاي برون دانشگاهي از جمله «پهشیو له نیوان عهشق و نیشتماندا»(مجلة مهاباد )1391:و
«شیعر وهک چهک» و «پهشیو منالیکي سهرسپي» و «مهتهريزي خهون» و «هیورکردنهوه» و «لهو
لوتکانهي تیلماسکي خؤريك چراوگي چاوي دوو پلنگي ئهنگاوتووه» اثر کامران جوهري و
مقالة «عبداهلل پشیو شاعري از تبار عصیان» نوشتة رضا کريممجاور « ،دراماي مردن له
ئیستیتیکاي رامانه شیعريیهکاني پهشیودا» و «شنه باي ئیواراني شیعرهکاني پهشیو»(روزنامة خَبات
و هفتهنامة استايل) و «ئافرهت له فیمینیتي شیعرهکاني عهبدولال پهشیودا»(مجلة میِرگ) و
«شاعیري بهراستي؛ پهشیويزم له چهمکي شؤرشهوه بؤ رينیسانس» نوشتة ناصح حسین
سلیمان(مجلة میِرگ)« ،سؤزي مندال له روانگهي شیعرهکاني پهشیودا» اثر أمین چاوْرَش« ،عه -
بدولال پهشیو؛ قهيراني شووناس له کهلتووري خوين و پیترولدا» نوشتة عطا قره داغي« ،گه -

شبیني گهرانهوه له شیعري چاوهنواري پهشیودا» اثر سواره نجم الدين(مجلة ههنار)« ،عهبدولال
پهشیو تاسهي دووري دهلیتهوه» نوشتة مَغديد رواندزي(مجلة برايهتي ئهدهب و هونهر)« ،تاسهي
گهرانهوه له شیعري ههر ديمهوهي نهزار قهباني و ئهگهر ئهم جاره بیمهوهي پهشیودا» اثر صديق
سعید رواندزي اشاره کرد.
دربارة شعر رصافي ،پژوهشهايي انجام شده است که عبارتند از .1 :بررسي تطبیقي درونماية
ملي و آزاديخواهي در اشعار ابوالقاسم الهوتي و معروف الرصافي اثر ابراهیم کاوسيسطري و
مصطفي جوانرودي (فصلنامة مطالعات ادبیات تطبیقي) .2 .دنیاي آرماني معروف رصافي نوشتة
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مصطفي يگاني(فصلنامة زبان و ادب فارسي) . 3 .بررسي تطبیقي اشعار سیاسي و اجتماعي
معروف رصافي و عبدالرحمان شرفکندي پاياننامه اي است که رضا شاکرمي در دانشگاه
کردستان نگاشته است . 4 .بررسي تطبیقي رويارويي با پديدة استعمار در شعر سید اشرف الدين
حسیني و معروف رصافي اثر سید فضل اهلل میرقادري و حسین کیاني(نشرية شعرپژوهي).5 .
بررسي تطبیقي تجلي عشق بهوطن در اشعار فرخي يزدي و معروف الرصافي نوشتة
محمودرضا توکلي محمدي(نشرية ادبیات تطبیقي) . 6 .بررسي تطبیقي مضامین اجتماعي در
شعر ايران عصر مشروطه و عراق عصر نهضت(بررسي موردي اشعار بهار ،پروين اعتصامي،
نسیم شمال و رصافي ،جواهري ،زهاوي) اثر محمودرضا توکلي محمدي و مصطفي
حیدرزاده(فصلنامة پژوهشهاي تطبیقي زبان و ادبیات ملل) .7 .اإللتزام السیاسي في شعر

معروف الرصافي اثر منصوره زرکوب و محمودرضا توکليمحمدي .8 .بررسي تطبیقي درون -
ماية ملي و آزادي خواهي در اشعار ابوالقاسم الهوتي و معروف الرصافي اثر ابراهیم کاوسي -
سطري و مصطفي جوانرودي .9 .پايان نامة بررسي تطبیقي نابسامانيهاي اجتماعي در اشعار
معروف الرصافي و عبداهلل گوران که جمال هاشمي در دانشگاه کردستان نوشته است.10 .
القضايا االجتماعیّة في مرآة شعر الرّصافي اثر حسین شمسآبادي ،اصغر مولوي نافچي و
غالمرضا گلچین راد(مجلة دراسات األدب المعاصر).
 3ـ مفهوم اغتراب
اغتراب پديده اي روحي ،نفسي و اجتماعي است که در احساس فرد بهتنهايي و انزواي روحي
و عزلت از ديگران ،شوق بازگشت بهگذشته و احساس در تنگنا بودن و تفاوت شخصیت و
فزونتر باور بهبيمعنايي ،بيمعیاري ،پوچگرايي ،هنجارگريزي و گاهي بي ارادگي در همکنشي با
جريان امور زندگي تجلي مييابد.
مفهوم اغتراب را همچون اصطالحي؛ ميتوان در پنجگانة زير تعريف کرد .1«:احساس عجز:
اشاره دارد بهاينکه فرد احساس ميکند که سرنوشت و اراده اش در دست او نیست ،همچنان که
نميتواند بر موقعیتهاي اجتماعي که با آنها کنشگري دارد ،تأثیر بگذارد .2.احساس
بيمعنايي :فرد احساس ميکند که زندگي بيمعناست و خالي از اهداف است .3.احساس
بيمعیاري :مقصود از آن ،احساس ناکامي فرد در درک ارزشها و معیارهاي حاکم و رايج در
جامعه است .4.عزلت اجتماعي :به احساس تنهايي فرد و کوشش براي دوري از روابط اجتماعي
اشاره ميکند .5.تمرد يا عصیان :احساس فرد به نپذيرفتن نظامهاي سیاسي و ارزشها و رسوم
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ا جتماعي در جهان پیرامون خود و انکار سلطه و قدرت در هر نوع از انواع آن که
باشد (».الراوي.)83:1423،
ژان ژاک روسو کلمة اغتراب را بر آنچه اطالق ميکند که در گمگشتگي انسان در جامعه و
جدايي او از ذات (خويشتن) خود جلوهگر ميشود(رجب .)11:1993،شیلر باور داشت که
اغتراب در جدايي انسان از ذات و جهان پیرامون خود جلوهگر ميشود ،بهگونهايکه قادر
بهسازگاري و انسجام با خود و عالم پیرامون نخواهد بود(همان « .)12:اغتراب حالتي از احساس
فرد به جدايي از واقعیت و ناتواني او از سازگاري با جامعه اي است که در آن زندگي
ميکند (».الراوي .)66:1423،هگل ميگويد«:مقصود از اغتراب اين است که انسان از خويشتن و
اعمال خود و از ديگران گسسته شود بهگونهايکه گويي اين امور ،غريب از او يا دشمن
اوست؛ نیز مقصود از اغتراب ،عدم سیطرة انسان بر خويشتن خود و از دست رفتن آن است،
آن گونه که بهواقع شدن فرد در بردگي و بندگي ،بهتمامي انواع آن منجر
ميشود(».رجب.)112:1993،
 4ـ مختصری دربارۀ «پشيو» و «رصافی»
 4ـ  1ـ پشيو :عبداهلل پشیو  1از شاعران کرد عراق است که سال  1946در روستاي « بیرکوت » از
توابع «أربیل» زاده شد .تحصیالتش را در رشتة زبان و ادبیات ک ردي در دانشگاه مسکو گذراند
و سال 1983دانشنامة دکتري دريافت کرد(کريممجاور13 :1386،ـ )14و در دانشگاه « الفاتح»
لیبي بهتدريس پرداخت .او از شاعران معاصر کردستان است که بهگفتة خودش« ،سرزمین
سربازان گمنام ،آن جا که هر روز هزاران حماسة برآمده از خون ،تاريخ ميشود و هر سرود
پرچم ».اشعار شاعر چه آن هنگام که خسته و ماندة راهي دور آمده است تا برابر گیسوان
خوابناک معشوقش بگريد و چه آن زمان که برآن است پوستش را از براي میهنش بهپرچم بدل
کند ،حديث ستم و مبارزة مردم زادبومش با رژيم فاشیستي عراق است .آوازهاي تبع یدش يا
به بیان خودش بهتر بگويیم شبنامههايش پیش از آنکه توسط ناشري منتشر شود ،بهوسیلة مردم
مبارز میهنش از شهري بهروستايي و از روستايي بهروستاي ديگري پخش ميشوند .مجموعة
اشعارش عبارتند از « بت شکسته ،شبنامة شاعري تشنه ،شبي نیست که خواب شما را
نبینم»(سعیديان:1380،ج ،)978 ، 2اشك و زخم  ،درسهاي دوازدهگانه براي کودکان ،
برادرکشي  ،کاشتن رعد ،بهسوي شفق ،کوله بار يك عاشق مادرزاد  ،پشت بهآرامش و رو
___________________________________________________________________________
 . 1پَشِیو واژه اي کُردي و مصدر آن پَشِیوي است که به معناي « آشوب و بلوا ،آشفتگي فکري و پريشاني» است(شرفکندي.)122:1369،
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بهکوالک  ،اسبم ابر است و رکابم کوه ،زبان شعله ،دفتر سرخ ،مانیفست کوباني ،زندگي و اشعار
ناب پوشکین ،ترجمة آثار والت ويتمن .پشیو بهزبانهاي انگلیسي ،روسي ،فنالندي و عربي
تسلط دارد و اشعارش بهزبان هاي انگلیسي ،آلماني ،روسي ،عربي ،سوئدي ،دانمارکي ،فنالندي،
ارمني ،فارسي و ترکي ترجمه شده است(کريممجاور .)11:1386،پشیو عشق بهانسان و وطن را

در دو کفة ترازو نهاده و هر دو را در اوج کالم و احساس شعرش برجسته کرده -
است(جوهري .)3:2012،وي شاعري صادق و متعهد بهملت است و بهمخاطبانش بسیار ارج
مينهد ؛ او همیشه در جنگ با وضعیت موجود بوده تا آن را بهبود ب بخشد(باباخاني )10:1385،و
بهقول «مارف خزنهدار»  ،پشیو نگاههاي رمانتیکي ،تشري ح روانشناسي ،مشکالت روحي ،عشق و
مبارزه را درهمتنیده و ماية اشعارش را از آن گرفته است( :1373مقدمة ديوان بتي شکاو).
اشعار پشیو چنان درونمايه اي غني دارد که دربردارندة مفاهیم و معاني بسیار است؛ همچون
دوبیتيهاي باباطاهر که هرکدام چهار مصراع اند ،اما شرح هر دوبیتي نیاز به چهارصد پاراگراف
و متن نثر نوشته دارد(خزنه دار.)4:1997،
 4ـ  1ـ رصافی :معروف بن عبدالغني محمود الرّصافي سال 1875در محلة الرصافه شرق
بغداد ،در خانواده اي از طبقة متوسط به دنیا آمد(عوّاد ،بيتا:ج .)319 ، 3پدرش از عشیره اي کرد
بهنام « الجبارة  »1است که در اطراف کرکوک ساکن بودند و مادرش از عشیرة «قراغول»  2است
که در در دشتهاي عراق سکونت دارند(بطي .)69:1923،رصافي دروس ابتدايي را در
مکتب خانه و در يکي از مدارس رصافه گذراند ،سپس بهمدرسة رشديه  3رفت ،اما بدون آنکه
مدرک آن مدرسه را کسب کند ،آنجا را ترک کر د و نزد «محمود شکري األلوسي» در زمینة
علوم زبان عربي کسب علم کرد(الفاخوري:1986،ج .)572 ، 4نخستین بار بهعنوان معلم در
مدرسة « الراشديّة» در شمال بغداد مشغول بهتدريس شد(السهروردي .)336:1933،در سال
 1928از کارهاي رسمي کنارهگیري کرد .در سال 1936بهمصر رفت و ع زم مقاومت و مبارزه
علیه اشغالگران انگلیسي داشت ،اما پس از شکست رؤياهايش ،در عزلت از مردم در خانهاي
در محلة أعظمیّه ميزيست تا اينکه در سال 1945درگذشت(أبوحاقه .)205:1979،رصافي در
زماني مي زيست که جامعة وي شاهد بسیاري از حوادث و دگدگونيهاي سیاسي و اجتماعي
___________________________________________________________________________

 . 1الجبارة که الجباري هم نامیده ميشود از بزرگان کُرد و عشیرههاي مشهور عراق هستند(کحاله :1978 ،ج.)161 ،1

 . 2قبیله اي از ديلم است که گروهي در کرمة استان األنبار و گروهي ديگر در جنوب بغداد سکونت دارند(العزاوي ،بيتا77 :ـ.)78

 . 3مدرسه اي نظامي بود که دولت عثماني در سال 1870براي تربیت افسران عراقي جهت ادارة امور لشکر و کارمندان جهت انجام وظايف
اداري تأسیس کرد(الهاللي.)159:1959،
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مهم بود .او در حیات ادبي اش سه دورة سیاسي را سپري کرده است که شامل دورة استبداد و
ظلم حاکمان عثماني و جنگ جهاني اول ،سپس اشغال عراق توسط انگلیسيها و نیز دورة
قیمومیت است(زرکوب و توکّلي .) 4:2006،از آثار رصافي ميتوان به « الرّؤيا ،األناشید
المدرسیّة ،دفع ا لهجنة في ارْتضاخ اللّکنة ،نفح الطّیب في الخطابة و الخطیب ،تمائم التّعلیم و
التّربیة ،األدب العربي ،دروس في تأريخ آداب اللّغة العربیّة ،علي باب سجن أبي العالء ،عالم
الذّباب ،نظرة إجمالیّة في حیاة المتنبّي» اشاره کرد(زيدان خلف6 :2018،ـ.)10
 5ـ جلوۀ غربتگزینی در شعر «رصافی» و «پشيو»
 5ـ  1ـ اغتراب روحی و اجتماعی
اغتراب روحي و اجتماعي بهمعناي احساس فرد به جدايي از بخش يا بخشهايي از جامعه
است؛ همچون احساس جدايي و کنارهگیري از ديگران يا از ارزشها و رسوم و عادات رايج و
حاکم در جامعه يا از قدرت سیاسي حاکم ،بهاضافة احساس درد و حسرت يا بدبیني و يأسي
که بههمراه دارد و گاهي اوقات خشم ،تمرد ،کینه يا طغیاني که مالزم آن
است(سالمي.)151:2000،
 5ـ  1ـ  1ـ سيادت فرومایگان و حاکمان فاسد

پیش از آنکه دربارة اغتراب روحي – اجتماعي نزد «رصافي» و «پشیو» سخن بگويیم ،شايسته
است بهعواملي اشاره کنیم که آنان را بهسوي چنین اغترابي سوق داده است و ميتوان اين
عوامل را در محیط و زماني که اين دو شاعر در آن زندگي کرده اند ،خالصه کرد .با تأمل در
اوضاع معاصر اين دو شاعر در عراق سدههاي نوزدهم و بیستم ،ميتوان میزان عقب افتادگي
سیاس ي ،فکري و اجتماعي و سیطرة عادات و رسوم عشیره اي را مشاهده کرد ،افزون بر
وخامت و فساد اوضاع اداري که همة مناطق را دربرگرفته بود و در رشد اين عقبماندگي
نقش داشت؛ امنیت ،از میان رفته ،جهل سیطره يافت ،رشوه شايع شده و پروژههاي عمراني و
بهداشتي مورد اهمال واقع شده و تبعیضهاي نژادي ،قومیتي ،ملي و طبقاتي میان گروههاي
جامعه ظاهر شد؛ امريکه به فقدان سازگاري میان فرد و جامعه منجر شد .اين نقصها و عیب -
ها ،دو شاعر را بهسوي اغترابي سوق داد که در نتیجه در شعرشان بازتاب يافت؛ بنابراين به ابراز
شکوه و دردمندي ميپردازند.
در شعر رصافي ،تغییر زمان و اهل آن و بدي رفتار مردم با او و برخي ديگر بهتصوير کشیده
شده است؛ تا جاييکه فرومايگان ،افراد شريف را خوار و حقیر ميشمرند و افراد جاهل و
پست ،جايگاه بزرگان و خردمندان را به خود اختصاص داده و سفلگان دونمايه تکريم و
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بزرگداشت ميشوند و فساد به اوج خود رسیده است تا آن جا که بالها و مصیبتها را ستايش
ميکرده اند؛ به خاطر ترس از اينکه مبادا به حالتي زشتتر و سختتر از آن دچار شوند؛ اراذل و
اشرار به بزرگان قوم تبديل شده اند و امور آنان را تدبیر ميکنند و افراد شرور و سفله بر اهل
ادب و دانش مقدم شمرده ميشوند ،بهگونهايکه شخص آگاه و انديشمند ،در قلب خود

احساس خفقان و درد ميکند؛ دردي که به اعماق قلب چنگ ميزند و و آن را مضطرب مي -
سازد:
وَ لَکِنّي أرَي أبْناءَ قَوْمِي
يُقَدَّمُ فِیهِمُ الشَّريرُ دَفعَاً

يُدبِّرُ أمْرَهُم مَنْ اليُصِیبُ
لِشِرَّتِهِ وَ يُحْتَقَرُ األدِيب

فَهَذَا الدّاءُ مُنتَشبٌ بِقَلْبِي

وَ فِي قَلْبِ العَال مِنْهُ وَجِیبُ

(رصافي)204:2012،

ترجمه :لکن من هموطنانم را چنان مي بینم که اف راد بي بصیرت و فاقد انديشه ،امورشان را تدبیر
مي کنند .در میانشان ،فرد شرور بر ديگران مقدم شمرده مي شود تا از شر وي در امان بمانند و
فرد اديب ،حقیر شمرده ميشود .اين درد بهقلبم چنگ ميزند و بهواسطة اين درد ،در قلب
بزرگي شکاف و پارگي ايجاد شده است.
شاعر زم امداري نااليقان و فرومايگان و استیالي آنان بر سرنوشت مردم سرزمینش را در قالب

تمثیل بیان ميکند؛ آن جا که دگرگوني احوال روزگار چنان است که پرندگان خرد و بي مقدار -
(فرومايگان) ،عقابهاي شکوهمند(فرهیختگان) را تحقیر ميکنند و موشهاي کور( بزدالن و
سفلگان) در کسوت شیرهاي صف شکن جسور(دالورمردان) ظاهر ميشوند:
قَدانقَلَبَ الزّمـانُ بِنَا فَأمسَتْ

بُغاثُ القَوْمِ تَحْتَقِرُ النُّسُورَا

ب األيّـامِ حَتّـي
وَ سَـاءَ تَقَـلُّ ُ
وَ کَمْ مِنْ فَأرَ ٍة عَمْیاءَ أمْسَتْ

حَمِدْنَا مِنْزَعازِعِهـا الدَّبُورَا
تُـسَمَّي عِنْدَنا أسَداً هَصُورَا

(همان)90:

ترجمه :روزگار بر ما تغییر و تحول يافته است و چنان شده که فرومايگان ،بزرگان را خوار
مي شمارند .دگرگوني روزگار چنان ناپسند شده است که از ناماليماتش ،بادهاي ناخوشايند
و زنده از جانب غرب را شکر ميگويیم .چه بسیار موشهاي کوري که نزد ما چنان مقام يافته -
اند که شیر درهمشکنندة صفشکن نامیده ميشوند.
اما پشیو در سطحي کالنتر و عمیقتر از رصافي ،گرفتار اندوه و احساس غربت ناشي از جهل
حاکمان حزبي حاکم بر مردم و هموطنان ستمديدهاش در اقلیم کردستان است؛ با اعتقاد بهاين -
که دزدان ،سودجويان و اشخاص جاهل به رهبران محلي در سرزمینش تبديل شده اند و امور
آنان را تدبیر مي کنند و منطق جهل و زور و منفعت شخصي بر منطق آگاهي و منفعت عمومي
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مقدم شمرده مي شود و آنان را عامل اسارت و بدبختي مردم س رزمینش در گذشته ،حال و آينده
در برابر حزب بعث مي داند؛ بدين خاطر حاکمان حزبي سرزمینش را با الفاظي تند و رکیك
همچون « دزد ،خائن و پست» خطاب قرار مي دهد؛ خطابي که در شعر پشیو همواره توأم با
طغیان و نوعي پرخاشگري است که از مشاهدة جور و ستم چیره بر سرنوشت م ردم و ناامیدي

از بهبود اوضاع و سرخوردگي در محقق ساختن آرمانشهر مطلوبش حاصل شده است و چنان -
که جامعهشناسان همباورند که «وقوع رفتار پرخاشجويانه همیشه مبتني بر فرض وجود
سرخوردگي است و نیز وجود سرخوردگي همیشه به برخي از اشکال پرخاشگري مي -
انجامد»(رابرتگِر ،)56:1388،همچنانکه «عنصر مشترک در تمامي شورشها ،سرخوردگي
است»(کروزيه .)16- 15 :1960 ،رويکرد طغیاني و سرخوردگي و اندوه و رنج زخمهزننده بر
روح و قلب دردمند «پشیو» منجر بهترک سرزمینش گرديده است؛ غم و دردي جانکاه که
بهجاي جاي وجود شاعر رخنه کرده و او را آشفته ،پريشان خاطر و آوارة از وطن ساخته است.
پشیو در ديوان « براکوژي»( برادرکشي)  ،حاکمان زر و زور حزبي سرزمینش را با کاربرد اسلوبي
ساده و روان اما زباني نیشدار و تلخ مورد هجو شديد قرار مي دهد؛ شاعر خود را پیامآوري از
عالم غیب مي داند که حامل ندايي براي مردم خويش است و آن اينکه تا زمانيکه مردم پلکان
ترقي سیاستمداران حیلهگر و خوگرفته به دزدي و دروغ باشند ،همواره در اسارت خواهند ماند
و سرزمینشان همیشه جوالنگاه چنین زمامداراني خواهد بود:
له غهيبهوه هاتوومهوه /هاتوومهوه پیتان بلیم /ئهم والته /قهت بئ خرمه خرمي نال و /زرمهزرمي
پوستال نابئ
تاکوو ئیوه ئهو پرده بن /ههر ديل بوون و ههر ديل ده بن /تا چهرچي و دز سهرکرده
بن(پشیو)96- 97 :2006،
ترجمه :از عالم غیب برگشته ام /تا به شما بگويم /اين سرزمین /از صداي نعلها و /خشخش
پوستالها /هرگز رها نخواه د شد /تا شما پُلي(نردبان ترقّي و گذرگاه سیاستمداران بهسوي
اهدافشان) چنین باشید /همچنان اسیر بوده و همواره اسیر ميمانید /تا زماني که دزدان و
چپاولگران فرمانروا باشند.
نیز در اشاره به اين موضوع ،دزدان و اختالسگران را که غارتگر اموال عمومي اند ،افرادي خودي
معرفي ميکند که با خیانت بهمصالح ملي و صرفا به خاطر دستیابي بهمنافع شخصي ،سیما و
کالبد وطنرا جريحه دار ميسازند:
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ههر شاريکمان /دوگمهي يهخهي دهترازينئ /دهسته دز و پاشه دز و /حهسحهسي شار ههر
خؤمانین(همان)112:
ترجمه :گريبان هر شهر ما که دريده و گشوده شود /دزد(دزدهاي خرد و کالن) و داروغة شهر/
کسي جز خودمان نیست.
چنانکه پیشتر اشاره شد ،بیان صريح و نیشدار پشیو آمیخته با طغیان و کوبندگي شديدي است
که از احساس ناکامي و سرخوردگي نشأت ميگیرد ،زيرا «گفته ميشود که درک سرخوردگي
باعث بروز خشم ميشود .پاسخهاي پرخاشجويانه تنها هنگامي شکل ميگیرند که سرنخي از
خارج ،آنها را تحريك کند؛ يعني هنگاميکه شخص خشمگین هدفي قابل حمله يا شخصي را
که با منبع سرخوردگي در ارتباط است ،مشاهده کند .اين ادعا و شواهد تجربي مؤيد آن ،نشان

مي دهند که شخص خشمگین بههر هدفي در محیط خود حمله نميکند ،بلکه به اهدافي حمله -
ور ميشود که آنها را مسئول ميشمارد»(رابرتگر 57:1388،؛ تیلور53 :1388،ـ)54؛ چنین -
امري در مورد پشیو و رصافي نیز صادق است ،زيرا همواره انگشت اتهام خود را بهسوي
حاکمان مزدور داخلي و استعمارگران و دش منان خارجي نشانه رفته و آنان را مسئول تیرهروزي
مردم و سیاهي سرنوشتشان مي شمارند؛ البته چنین انگاره اي در شعر پشیو بسیار جلوهگرتر
است و تا حد زيادي ،اشعار وي را بهسوي «طغیان سرودهها» با « درونماية عصیان و سرکشي»
سوق داده است« 1 .پشیو در عصر خود دنکیشوتي است که شمشیرش را بر روي بیداد
اجتماعي برکشید و بهسبب رنجکشیدن عشق و دلدادگي ،کشمکشها و درگیريهايش با
قدرتهاي معاصر زمانش به اوج رسید .او شاعري عصیانگر در برابر ستمي است که نخستین
بار بر خود او روا داشته شده است(».عبداهلل.)2:2005،
___________________________________________________________________________

 . 1اين عصیان و طغیان گاه شاعر را تا مرز استفاده از دشنام و واژههاي رکیك به منظور ابراز تنفّر از وطن فروشان و خائنان و م ز دور ان پیش
ميبرد زيرا «پَشیو بیش از هر چیز و هر کس ،از دست سیاستمداران وطن فروش و خیانتپیشة سرزمین خود خشمگین است»(کريم -
مجاور)2:1385،؛ « خشمي که افسار خامة سرکش او را گرفته و شعرش را تا مرز شعار مي کشاند»( کريممجاور)8:1386،؛ همچنان که در سروده -
اي ،خائنان و وطن فروشان را فاحشه و تن فروش خوانده و هرگونه صفات نیك را از چنین افرادي نفي مي کند؛ همچون ماري که ن م ي تو ا ند
زهر ي

گوارا

داشته

باشد

يا

همچون

تبري

که

هرگز

نميتواند

با

درختان،

پیوند

برادري

داشته

باشد:

قهحبهن ئهوانهي پیم ده لین /ماري شیرينژاريش ههيه /قهحبهن ئهوانهي پیم ده لین /تهوري براي داريش ههيه(پشیو)183:2006،
ترجمه :فاحشه هستند آنان که به من ميگويند /مار شیرينزهر نیز وجود دارد /فاحشه هستند آنان که به من ميگويند /تب رِ بر ا در در خت نی ز
وجود دارد.
نیز به نظر مي رسد منظور شاعر از اين کالم ،کنايه به استعمارگراني باشد که هدف خود از ورود به سرزمینهاي مستعمره را پیشرفت و عمر ان
مع رّفي مي کنند امّا در واقع ،هدفي جُز چپاول و گسترش نفوذ و سیطره در مستعمرهها ندارند.
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هنگاميکه رصافي اوضاع عراق را چنان مي بیند که به سبب سیطرة بیگانگان بر سرنوشت آن ،رو
به سوي انحطاط نهاده و امور در دست افراد شايستة آن نیست ،بلکه شماري اندک از
ناشايستگان بر مردماني شايسته ،ستم ميورزند و مردم ستمديده ،فرمانبر و سربزير اقلیت بي -
کفايت و ظالم شده است ،فريا د شکو ه و تمرد سرمي دهد و اقامت در چنین سرزمیني را بیهوده
مي انگارد:
ال خَیرَ فِي وَطَنٍ يَکونُ السَّیفُ

عِنْدَ جَبانِهِ وَ المالُ عِنْدَ بَخِیلِه

وَ الرّأيُ عِنْ َد طَرِيدِهِ وَ العِلْ ُم
وَ قَـد اسْتَ َبدَّ قَلـیلُـهُ بِکَثیرِهِ

عِنْدَ غَريبِهِ وَ الحُکمُ عِنْدَ دَخِیلِه
ظُلمَاً وَ ذلَّ کَثیرُهُ لِقَلِیلِه (رصافي)616:2012،

ترجمه :هیچ خیري در آن وطن نیست که شمشیر نزد فرد بزدل آن و ثروت نزد فرد بخیلش و
انديشه و رأي نزد فرد راندهشده اش و علم نزد فرد غريبه اش و حکم نزد فرد غیر اصیل و
بیگانه اش باشد و اقلیت آن با ستم ،بر اکثريت آن استبداد بورزد و اغلب مردم آن خاضع در
برابر اقلیتي اندک باشند.
پشیو نیز اوضاع پريشانِ سرزمین خويش تحت سیطرة دژخیمان رژيم بعث و استبداد رياکاران
و بیدادگران را مورد انتقاد قرار داده و تفکر حاکم بر منفعتپرستاني که با دروغ ،دورويي و

خیانت در میان سرزمین و مردم میهنش ،شورا ،پارلمان ،پايههاي حکومت و  ...را بنیان نهاده -

اند ،از سدههاي ماقبل جاهلي خوانده و به باد انتقاد و تمسخر ميگیرد و تبعیض طبقاتي و
نژادي و نابرابري اجتماع ي رايج در سرزمین خود را ادامة رسوم پیش از اسالم و گره خورده به
سنتهاي جاهلیت نخستین ميشمارد؛ در حقیقت پشیو « ،دوراني نامحدود از تاريخ را روايت
مي کند که در آن ،انسانْ آزادي ديگري را تسخیر کرده و هر طبقه از طريق تالش براي دستیابي
به قدرت ،سعي در نابودي و تحت سیطره درآوردن و از میان بردن آزادي طبقات ديگر داشته
است»(قره داغي) 5:2005،؛ تصويري که در عصر پشیو ،در فشار طبقة حاکمِ تحت امر رژيم
بعث و مزدوران مطیع آن بر هموطنان شاعر و سلب آزادي و امنیت از روشنفکران و منتقدان
و نیز نان به نرخ روز خوري و تعامل سیاسي دو سوية سیاستمداران فرصتطلب در جهت
دستیابي به اهداف شخصي تجلّي مييابد .پشیو ميگويد:
خؤ سهدهکاني ئیمه ههموويان /لکي دره ختي چاخي جاهیلین /کلپه و مزگهوت /شؤرا و
پارلهمان /بارهگا و ديوان /ههموو بازاري گهرمي عوکازن /نابیغهکانیش ههمان نابیغهن /خودايان
ورگه و نهوهي بهرازن /لهمال بهر زگي شاي غهسساسینه ،باوهشین دهکهن /لهوال بؤ بن پیي شاي
مهنازيره ،وهک بهردهبازن(پشیو)139:2006،
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ترجمه :البتّه که سدههاي ما /همه شاخههاي درختِ عصرِ جاهلیت اند /مسجد و کلیسا /شورا و
پارلمان /بارگاه و ديوا ن /همه بازارِ گرمِ عُکاظ اند /نابغهها نیز همان نابغهاند  /1خدايشان شکم
است و از نسل گُرازند /از يك سو ،شکم شاهِ غسّانیه را باد ميزنند /از سوي ديگر ،براي شاهِ
مناذره نمايش اجرا ميکنند و ساز مينوازند!
و در جايي ديگر با خطاب قرار دادن کودکان (بهعنوان نسل آينده) ،تفکر خام و دروغگويي و
تقلید کورکورانة مردم سرزمینش نسبت بهپديدهها و وقايع اجتماعي خود و منطقه و عدم بنیان
باورها بر اساس انديشه و فلسفه را مورد انتقاد قرار مي دهد و ميسرايد:
منالهکان! له وانهکاني دؤينیم دا گوتم :ئیمه لهوهتي ههين /درۆ لهگهل يهکتر دهکهين
له ژينمان دا ،له کردهوه و نووسینمان دا /بئفهلسهفهين(همان)129- 128:
ترجمه :بچهها! در درسهاي ديروزم گفتم :از آن وقت که ما وجود و حیات داشتهايم/
بهيکديگر دروغ ميگويیم /در زندگيمان ،در رفتار و نوشتارمان فاقد فلسفهايم.
إمیل دورکِیم ميگويد «:فرد از ديگران غريب ميگردد؛ هنگاميکه شیوة زندگي وي که شامل
فلسفه و اهداف او ،رويکردها و ارزشها و عاليق و شیوة تفکّر و رفتار او مي باشد ،در بیشتر
اوقات با شیوة زندگي مردمي که در میان آنان زندگي ميکند توافق ندارد 2؛ بنابراين وارد

درگیري و ناسازگاري با جماعتي مي شود که در برابر آن ،احساس عزلت روحي مي -
کند(».مدکور )494 :1975،اين موضوع همان چیزي است که از آن تعبیر به« انزوا» ميشود.
« منظور تحلیلگران از اين مفهوم ،جدا شدن روشنفکران از معیارهاي فرهنگ عامه است و اشاره
به روشنفکري دارد که به گفتة نتلر با جامعة خود و فرهنگ آن بیگانه شده است»(کوزر و
روزنبرگ « )414:1383،بیگانهشدگان با احساس انزوا کس اني مانند روشنفکرانند که براي هدف -
ها يا باور هايي که در جامعه نوعا بسیار معتبر است ،ارزش پاداشي کمي قائل

هستند(».همان .)414:مرتن  3نیز در مقالة «ساختار اجتماعي و بيهنجاري» دو معناي «بي -
___________________________________________________________________________

.6

نابغة ذبیاني از شاعران نامدار عصر جاهلي است .او با هر دو پادشاهي غساسنه و مناذره ـ که دشمن هم بودند ـ ارتباط داشته و آنها را در

مدايح خود ستوده است(زيدان :1983،ج.)103 ،1

 . 2اين ناهمگوني و تفاوت ديدگاه و فلسفه و رويکرد چیزي است که در اشعار و افکار پَشیو تجلّي مييابد .زياد نادر عااليي ميگويد«:زماني -
که پَشیو در أربیل ساکن بود ،اغلب ديوانگان شهر را ميشناخت و در قهوهخانه آنان را نزد خود مينشاند و برايشان چاي ميخريد و به آنان

عطوفت ميورزيد و ميگفت " اين ديوانگان همانند ما هستند زيرا آنان با افعال و ما شاعران با افکار متمايز هستیم! نه جامعه ما را ميپذيرد و
نه ما جامعه را ميپذيريم " .اين از فلسفههاي زيباي پشَیو بود(».عااليي.)4:2003،

Merton 3
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هنجاري» و «انزوا» را با هم به کار گرفته است تا تطابق فرد را در وضعیتي که در آن اهداف و
وسايل با يکديگر هماهنگي ندارند بیان کند؛ بدين معني که شخص ناهمنوا آشکارا مخالفت
خود را اعالم مي دارد و بر خالف شخص منحرف سعي در کتمان انحراف خود از هنجارهاي
اجتماعي ندارد؛ بسیاري از منتقدان و مصلحان فرهنگي و اجتماعي نیز از اين دسته بهشمار
مي روند؛ چون براي مخالفت خود با اهداف و وسايل ،توجیه منطقي دارند(مرتن.)64:1376،
طبق اين نظر ،صراحتگويي و مخالفت آشکار يکي از مهمترين روشها و خصوصیتهاي
بارز «رصافي» و مخصوصا «پشیو» براي بیان انديشههاي انقالبيشان در غربت ميباشد؛
همچنانکه اهداف و وسايل نزد احزاب کرد همان بيهنجاري مي باشد که پشیو را به اتخاذ
«طغیانگري» به عنوان يکي از نمونههاي بیگانگي در مقابل مفهوم «بيهنجاري» کشانده است.
 5ـ  1ـ  2ـ بیاعتنایی به ندای روشنگرانة شاعر
عليرغم تالشها و فريادهاي رصّافي در بهکارگیري شعرش براي برانگیختن ارادة افراد جامعة
خود ،از غرق شدن آنان در خواب عمیق شکايت ميکند و تالش خود را براي بیدارکردن آنان
بيفايده مي داند؛ او مي خواهد که آنان را به حرکت و جنبش وادارد تا بر ضد بندگي و ذلت،
طغیان کنند و اهريمن تاريکي را از میان ببرند و اما اين امر چگونه از آنان امکانپذير است!؟
در حاليکه در گمراهي آشکار بهسرمي برند و بي اعتنايي آنان به جريان امور چنان است که
گويي اشیائي جامد و بيروح هستند! مردمي که « رفتار گوسفندي باعث شده است که همچون
سربازان گُرداني با خوراک و پوشاک يکسان و اعمال مشابه شوند؛ با عقل خود نینديشد ،با
چشم خود نظاره نکنند ،با زبان خود نچشند و به کپيهاي ناپسند يکديگر تبديل
شوند»( دلسوز .)4:2006،رصافي ميگويد:
إلَي کَمْ أنتَ تَهْتفُ بِالنَّشِیدِ؟

وَ قَـد أعْیـاکَ إيقاظُ الرُّقُودِ

فَلَسْتَ وَ إنْ شَدَدْتَ عُرَا القَصیدِ
ألنَّ القَوْمَ فِي غَيٍّ بَعِیدِ

بِمُجْدٍ فِي نَشِیدٍ أو مُفِیدِ

إذا أيقَظتَهُم

زادُوا رُقاداً

فَسُبْحَانَ الّذِي خَلَقَ العِبادَا
وَ هَلْ يَخْلُـو الجَمادُ عَنِ الجُمُودِ؟

وَ إنْأنهَضتَهُم قَعَـدُوا وِئادَا
کَأنَّ القَوْمَ قَدْ خُلِـقوا جَمـادَا
(رصافي)176:2012،
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ترجمه :تا چهوقت فرياد برميآوري؟ در حاليکه بیدار کردن خفتگان ،تو را خسته و درمانده
کرده است! هرچند که عزم سرودن قصیده و شعر داشته باشي ،در اين سرودن نفع و فايدهاي
نخواهي داشت .زيرا مردم در گمراهي عمیق بهسرمي برند .اگر آنها را بیدار کني ،خوابشان
افزون مي گردد و اگر آنان را بلند کني ،بیشتر بر زمین تکیه داده و مي نشینند .منزه است کسي
که بندگان را آفريد! گويي مردم به حالت جمود و بيروحي خلق شده اند .و آيا جامد از جمود
و بيروحي فارغ ميشود؟
برخي بر اين باورند که « اغتراب احساسي است مبني بر اينکه زندگي هنرمند ،با طبیعت
زندگي موجود در زمان او توافق ندارد و او صرفاً فرد تنهايي میان افرادي بسیار است که
محکوم به اين هستند که در اين هستي وسیع گرد هم بیايند؛ بدون آنکه میان آنان يك چیز
حقیقي مشترک يا رابطة معناداري وجود داشته باشد (».الخطیب 333:1975،؛ العوا.)154:1993،
پشیو نیز همچون رصافي ،با نوعي احساس سرخوردگي و اندوه که شايد نشأتگرفته از
خیرهسري مردم و بي اعتنايي به نداي روشنفکران جامعه و از جمله خود اوست ،با بیان بهبیراهه

رفتن و کورکورانه بودن رفتار مردم سرزمینش و بيبهره بودنشان از انديشه اي صائب و نشأت -
گرفته از تأمّل و فلسفه ،خود و آنان را گرفتار صدها راه پُر پیچ و خمِ صعب العبور مي بیند:

منالهکان! ئیمه تووشي سه د کويرهريین /چراي بیرمان گهلیك کزه /هه نگاوي کويرانه ده -
نیین(پشیو)154:2006،
ترجمه :بچهها! ما گرفتار صدها کورهراه صعب العبور هستیم /چراغ انديشهمان بسیار کم نور
است /گامهاي کورکورانه برمي داريم.
پس از آن با نگرشي خوش بینانه و با امید داشتن به نداي مؤثّ ر شعرش براي بیدارکردن نسل
آينده ،چشم به راه رويش و تولّد نسل جديدي است که رستاخیزي نوين را به همراه آوَرَد و
بنیان اجتماعي نوين را پايهگذاري کند:
له زمان و سهر بیزارم /ديسان چاوم له ئیوهيه /زارؤياني نه داريکورد ،له دايك بن! /کوراني
سهدهي ئاينده!(همان)154:
ترجمه :از زبان و سَر بیزارم /باز هم چشم اُمیدم به شماست /اي کودکان تهي دست کُرد! متو لّد
شويد /اي فرزندان قرن آينده!
تا آن جا که کودکان سرزمینش را اُمیدوار به آينده اي روشن و برچیدن مشکالت و رنج حال و
گذشتة خويش کرده و به تالش براي اتّحاد تا پیروزي دعوت ميکند زيرا « ديرزماني است که
تاريخ پُر فراز و نشیب مردم خود را شناخته و نیك مي داند که واژة اتّحاد در میدان سیاست،
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تعیینکنندة سرنوشت میلون ها انسان است و فقدان آن ،تاريخ سرشار از افتخار و سربلندي يك
ملّت را به سوي انحطاط و بردگي سوق ميدهد»(ب رزنجهاي) 2:1998،؛ بنابراين شاعر با دعوت
به اتّحاد ،در پِيِ شکل دهي به يك «هويّت جمعي براي جنبش است که در نتیجة عالقه به يك
مجموعة اعتراضي خاصّ يا کُنش مستقیم شکل ميگیرد (».چسترز و ولش .)73:1394،پشیو در
فراخواندن به اتّحاد ميگويد:
ئهوهي کورد بئ ،نهوهي نوئ بئ /ده بئ تیشووي /ريي يهکیهتي کوردي پئ بئ(همان)155:
ترجمه :هر کُردي از اين نسل نوين /بايد حامل توشة راه اتّحاد کردستان باشد.
رصافي و پشیو توجه خود را به واقعتها و اوضاع و احوال وطن خويش معطوف مي دارند و
بهسرزمین و ديار خود مي انديشند؛ احساس پاک و صادقانه شان در قبال سرنوشت مردم خويش
باعث شده تا با مردمشان يکي شوند و به قطره اي در درياي ملّت تبديل شوند ،امّا گاهي نیز
شکوه و انتقادهايي از همین مردم دارند و با اين همه صمیمیّت و همزادپنداري ،احساس غربت
و بیگانگي و درد ميکنند؛ هر چند در میان مردم خود باشند! چراکه مردمشان با اهداف و
آرمانهاي شاعر تا حدودي بیگانه و نامأنوسند.
آنچه عليرغم شیفتگي شاعر بهمردم ،او را عذاب مي دهد ناهمگوني مردم با انديشههاي شاعر
است؛ از اينرو با مردمي که با او هماهنگ نمي باشند بیگانه گشته ،امّا حلقة اتّصال او با مردم،
وج ود افرادي انقالبي و عاشق مبارزه در راه وطن مي باشد که باعث حیات و سرزندگي قلب
شاعر است .شاعر حد و مرز همسويي و همگني خود را محصور در رابطه با انسانهاي غريب
يعني همان افراد انقالبي و عاشق مبارزه مي داند که همانند او در میان مردم غريب افتاده اند .اين
ابراز همدردي و صمیمیت بیانگر آرمان خواهي ،ايثار و وطن دوستي شاعر مي باشد؛ اين
« ديگرخواهي» نیز يکي ديگر از مؤلفههاي ناهمنوايان از ديدگاه «مرتن» مي باشد؛ زيرا طبق نظر
مرتن « ،اعضاي نظام اجتماعي مي دانند که شخص ناهمنوا به خاطر منافع شخصي از هنجارهاي
رايج سرپیچي نميکند ،حال آن که شخص منحرف معموال به دنبال نفع شخصي
است.)64:1376(».
 5ـ  2ـ اغتراب زمانی
اغتراب زماني يا اغتراب از دهر «نشأت گرفته از ناتواني و ناکامي شخص از سازگاري با
روزگار معاصر و بیزاري او از شرايطي است که دهر را مسؤول آن مي داند و گاهي اين اغتراب

ناشي از دگرگوني و تغییر معیارهايي است که در دورة معاصر شاعر روي مي دهد که با ارزش -
ها و خواست هاي او تناسب ندارد و در ديدگاه او ،روزگار سبب اين دگرگونيها و امور
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ناپسندي است که باعث ظهور احساس اغتراب و تنفر انسان نسبت به دهر يا زمان مي -
شود»(عبداهلل.)28:2005،
 5ـ  2ـ  1ـ مصيبتها و کينهتوزیهای روزگار
رصافي و پشیو ،روزگار را سبب وارد آمدن برخي از مصیبتهايي مي دانند که زندگيشان را
تحت تأثیر جريان پُر تالطم حوادث قرار داده و حیات را به کامشان تلخ کرده است .دهر
تیرهاي مصیبت خود را که پرهاي آويخته بهآن حملکنندة بال و رنج است بهسوي مردم نشانه
مي رود و ديگ روزگار با حوادث مختلف براي مردم مي جوشد؛ گويي صداي فريادزنندگان و
افراد گرفتار بهمصیبتها ،صداي جوشیدن اين ديگ است؛ همچون لطمههاي روحي اي که
شاعر از نزديکان و دوستان متحمل گشته و نیز بالها و امور شگرفي که روزگار ،سبب آن بوده
است:
ت سَهمٌ مُقَرْطَسٌ
دَهانَا لِرامِي المَو ِ

نَجیفٌ بِأدْواءِ الحَیاةِ مَرِيشُ

لَعَمْرُکَ أنَّ الدّهرَ تَغلِي خُطوبُهُ

وَ أنّ عَويلَ الصّارِخینَ نَشِیشُ

لَهُ مِرجَلٌ بِالحادِثاتِ يَجِیشُ (رصافي)878:2012،
وَ مَا الدّهرُ إلّا لِلخَالئقِ مُنضِجٌ
ترجمه :تیرانداز مرگ ،تیري اصابتکننده و پهن را به سوي ما انداخت که پرهاي انتهاي آن
حامل دردهاي زندگي است .به جان تو قسم؛ مصیبتهاي روزگار بهغلیان آمده و شیون
فريادزنندگان ،صداي جوشش آن است .روزگار چیزي جز پخت و پز کننده اي براي مردم
نیست؛ ديگي دارد که با حوادث مي جوشد!
و در جايي ديگر در مورد شك و بدگماني خويش نسبت بهزمان و مردمان آن سخن ميگويد
و خود را در چنین شکي معذور و صاحب حق ميپندارد:
شُکُوکٌ عَلَیْهَا يُعْذَرُ المُتَزَنْدِقُ
لَقَدْ خامَرَتنِي فِي الزَّمانِ وَ أهْلِ ِه

(همان)538:

ترجمه :در بارة روزگار و مردمانش دچار شك و شبهههايي شدم که ملحد و آزادانديش هم در
صورت داشتن چنین شبهههايي معذور شمرده ميشود.
پشیو نیز در سروده اي با اشاره به رنج تاريخي مردم سرزمینش در اليههاي زمان و روزگار که
نشأتگرفته از ناخودآگاه جمعي نقش بسته در کالبد شعري اوست ،خود را در غل و زنجیر
بردگي و عبوديت و تحت فشار و تبعیض طبقاتي صدها ساله مي بیند؛ آن جا که خود را گربه اي
نابینا و بینوا در کنج آشپزخانة بارگاه سلطان در طول قرنهاي متمادي به تصوير ميکشد و خود
را غالم و نگهبان صدها سالة گُماشته شده بر درگاه دزدان خودي حاکم بر سرنوشت و امور
سرزمینش ترسیم ميکند؛ مشتي گندم که آسیاب تاريخ ،به دور افکنده و مورچهها از چهار سو
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بهآن هجوم آورده اند؛ کاسة سري که صدها سال است مناره است و هر کس از راه برسد در آن
ندا سرمي دهد؛ قلیاني که هر کس فراز آيد ،آن را به دهان ميگیرد:
سه دان ساله /له ويرانهمالي خؤم دا /کتکهکؤرهي گؤشهي متبهقي سولتاانم /سه دان ساله حه وش

و بهرهي خؤم وااليه و /له بهر دهرکهي دزاني خؤم پاسهوانم/سه دان ساله /وهکوو چ نگیك دانه -
ويله /ئاشي میژوو فريي داوم /ههر چوار دهورم شارؤچکهيه و /میرووله دهمیان تئناوم /سه دان
ساله /کاسهسهرم منارهيه /کئ بئ ،دهنگي تیا ههلبرئ /سه دان ساله/نیشتمانم نیرگهلهيه /کئ بئ،
به دهمیهوه دهگرئ(پشیو.)180:2006،
ترجمه :قرنهاست ،در خانة ويران خود /گربة نابینا و درماندة کنج مطبخ سلطانم /قرنهاست،

دروازة خانة خودم باز و بي دربان است /و من در آستان دروازة دزدان خانة خود نگهبانم /قرن -

هاست ،همچون مشتي گندم /آسیاب تاريخ ،مرا به دور افکنده /هر چهار طرفم شهرهاي کوچك
است و /مورچهها براي خوردنم هجوم آورده اند /قرنهاست ،کاسة سرم مناره است /هر کس
بخواهد در آن بانگ برميآورد /قرنهاست ،سرزمینم قلیاني است که /هر کس بیايد ،بهدهانش
ميگیرد.
در واقع ،پشیو دلیل عمدة گرفتاريها و بالهاي وارد آمده بر مردمش را نتیجة سلطة حاکمان
مستبد در طول تاريخ مردم خويش مي داند که با غصب و زور سعي در گستردن سلطة خويش
بر مردم و سرزمین شاعر و بهتبع آن ،دور نگه داشتن آنان از مناصب و بي بهره ساختنشان از
حقوق مشروعشان داشته اند؛ امري که احساس دردمندي و محرومیتي جانکاه را در شعر پشیو
متبلور ميسازد و در واقع اين احساس همان چیزي است که روحیة انقالبي و سرکش بودن را

در وجود شاعر برمي انگیزد زيرا «محرومیت نقش عامل فروگُشا را براي کنش انقالبي ايفا مي -
کند»(هوزلتس و ويلنر )363 :1962 ،و «تمامي انقالبها ناشي از سرکوب خواستههاي
اساسياند و خشونت هر انقالب متناسب با میزان اين سرکوبي است .احساس سرکوبي يا میل
بازداشته شده زماني پديد ميآيد که مردم بدين احساس برسند که تمايالت و عقايد
مشروعشان سرکوب يا به بیراهه کشیده شده و امیال و خواستههاي کامال به جاي آنها با مانع
روبرو شده يا خنثي گشته است (».ادواردس.)33- 30 :1927 ،
 5ـ  2ـ  2ـ فقدان آزادی اندیشه و بيان
آنچه اندوه و مصیبت رصافي را از روزگار معاصر خود ،دوچندان ميسازد اين است که آزادي
انديشه ،محدود و مقد است و دهانها بسته! انسان آزاد مورد اهانت واقع شده و کرامت او تباه
گشته است:
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حُرّيةُ الفِکرِ غَیرُ جائزَةٍ

وَ الحُرُّ مِنّا مُهانٌ لَیسَ يُحتَرَمُ

(رصافي)446:2012،

ترجمه :آزادي انديشه ممنوع است و فرد آزاده ،حقیر شمرده شده و مورد احترام قرار نميگیرد.
عادل العوا ميگويد «:اغتراب با توجه به ماهیت خود ،تنگنا و تشويش بلکه اندوه و پريشانياي
است که از مقاومت در برابر رغبت و اشتیاق نشأت ميگیرد و رغبت و اشتیاق ،نگاهي خیره
بهسوي آزادي است (».العَواء.)209:1993،
اشتیاق بهآزادي ،آن قدر در وجود محزون پشیو شعلهور است که حتي حاضر است تمامي
هستي اش را در راه زيستن در سرزمیني آزاد و فارغ از استعمار از دست بدهد و بهآن هستي
چوب حراج بزند:

مهزاد مهزاد! /ههرچیم ههيه  ،ههمووي مهزاد! /به پارچهيهک پهڒۆي ساده

که ههڵبکرێ و بشنیتهوه /له سهر بستیك زهوي ئازاد!(پشیو)175- 176 :2006،
ترجمه :حراج! حراج! /همة هست و نیستم حراج!  /همه را بهتکه پارچة سادهاي مي دهم /که بر

يك وجب خاک آزاد برافراشته شود و به اهتزاز درآيد.
مفهوم تنگنا ( )Crampدر نظر « جورج پِتي» نیز همانند «محرومیت نسبي» است که « اختالفي
منفي میان انتظارات مشروع و واقعیت است»( ابرلي )209 :1962 ،؛ مردم هنگامي احساس در
تنگنا بودن ميکنند که ببینند ارضاي نیازهاي اساسي آنها يعني آزادي و امنیت خدشه دار شده
و اين سرکوبي را غیرضروري و اجتنابپذير و در نتیجه توجیهناشدني تلقي ميکنند (پتي،
 :1938فصل .)2
 5ـ  2ـ  3ـ واکنش شاعر؛ یأس رصافی و اميدواری پشيو
اوضاع وخیم معاصر با دورة زماني رصافي ،شاعر را بهسوي حالتي از درهمشکستگي و
فروپاشي روحي سوق داد؛ پس شروع بهتفسیر جلوههاي هستي بهگونه اي ميکند که با حالت

روحي او تناسب دارد زيرا "شاعر کوشش ميکند تا اندوه و مصیبت خود را با تعلیل و

توجیه 1

آن و با سخن گفتن با کساني که با آنها انس ميگیرد کاهش دهد .شکي نیست که شعر ،تعبیر
از احساسات است و در همان وقت ،فرار از آن احساسات نیز هست؛ فرار يا خالصي از حالت
تنشي که موضوع تجربه نزد شاعر آن را ايجاد کرده و بدين گونه فرار يا خالصي از احساسات
با اين که شعر ،تعبیر از اين احساسات است تعارض ندارد(".أبوالرّضا.)21:1401،

___________________________________________________________________________

 . 1تعلیل و توجیه همان تفسیر رفتار با اسباب و داليلي است که منطقي و معقول به نظر ميرسد و وسیلة حمايت و تقويت شخصیّت در پايان
دادن به کشمکشها است(الحاج ،بيتا.)159:
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رصافي چنان از بهبود اوضاع ناامید شده است تا جاييکه به اعتقادش شخصي يافت نميشود
که با رضايت خاطر در میان مردم زندگي کند و به شکوه و دردمندي نپردازد زيرا زندگي طِبق
خواستها و آرزوهاي فرد جريان نمييابد:
و مَن ذَا الَّذي قَـدعـاشَ فِي الشَّرقِ راضِ یاً؟

وَ مَن ذَا الّذي قَدعـاشَ فِي النّـاسِ شاکِرَا؟

وَ لَو کـانَ عَیـشُ النّـاسِ وِفقَ اختِیارِهِم
(رصافي)281:1953،

مُخـاطِرَا

لَمّا کُنتَ تَلـقَي شاکِیـاً أو

ترجمه :چه کسي هست که در شرق ،با رضايت خاطر زندگي کند؟ و کدام يك از مردم هست
که شکرگزار باشد؟ اگر زندگي مردم طبق ارادة آنان بود ،هرگز با فرد شکايتکننده يا اهل
خطرجويي مواجه نميشدي!
شاعر امر خود را به حتمي بودن قضا و قَدَر مي سپارد؛ آنچه براي او و افراد همچون او روي
مي دهد از جمله تباه شدن کرامت و پايمال شدن حق و سیادت ظلم و فرومايگان بهجاي
سیادت عدل و افراد شريف ،همگي اين امور بر آنان مقدر شده است و از آن گريزي وجود
ندارد زيرا بنیان آفرينش بر جبر استوار است هرچند که فرد اعتقاد به اختیار و آزادي اراده داشته
باشد:
وَ لَکِنْ هِيَ األقدارُ تَجْرِي بِغَیرِ مَا

يُريـدُ الفَتَي جَريَاً عَلَي األمرِ قـاسِرَا

فَتَجْعَلُ لَیْثَ الْغابِ يَتْلُو فُرانِق ًا
وَ کَمْ أقدَرَتْ مَنْ کانَ فِي النّـاسِ عاجِزاً

وَ تَترُکُ صَقْرَ الجَوِّ يَخْشَي القَنابِرَا
کَمـا أعْجَزَتْ مَنْ کانَ فِي النّاسِ قادِرَا

وَ مَا المَـرْءُ إلّا مُجْبَرٌ فِي حَیاتِهِ

وَ إنْ ظَنَّ فِیهَـا أنّهُ کانَ خائِرَا

(همان)38:
ترجمه :اما قدر بر خالف خواستة فرد جريان مييابد و انسان ناگ زير بهپذيرش آن است .با شیر
بیشه چنان ميکند که دنباله رو کفتار و شغال باشد و با شاهین آسمان چنان ميکند که از
چکاوکها هراس داشته باشد .و چه بسیار مردماني ضعیف که بهآنان قدرت بخشید! همچنانکه
مردمان قدرتمند را ناتوان ساخت .انسان در زندگي چیزي جز موجودي مجبور نیست! هرچند
گمان کند که در زندگي اختیار دارد!
اما پشیو برخالف رصافي در اوج غربت ،سرنوشت خود و مردمش را بهقضا و قدر نميسپارد
و تسلیم محض آن نمي شود ،بلکه ريشة حل مشکالت را در روحیه و شهامت و باور راستینش
بهمبارزه و تالش براي رستگاري مي داند .شاعر نويد آزادي و پیروزي مي دهد و اين امید را از
تجربه اي الهام گرفته که در گذشتهاي نه چندان دور در همکنشي با کودکان سرزمنیش کسب
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کرده است 1؛ آنگاه که آن کودکان ،از گل و خاک به جاي عروسك ،تفنگي کوچك براي بازي
ساخته اند:
سهر دهکهوين /چونکه دؤينئ /تؤپهقوريکي دهسکردم /دايه دهست منالیکي کورد
ئهو له باتي بووکهشووشه /تفه نگیکي بچکؤالنهي لئ درووست کرد(پشیو)135:2006،
ترجمه :پیروز خواهیم شد /زيرا ديروز /مشتي گل را /بهکودکي کردزبان دادم /او بهجاي
عروسك /تفنگ کوچکي از آن ساخت.
همچنانکه مردمِ خود را با عنوان عقابهاي کوهي مورد خطاب قرار داده و آنان را بهپويايي و
خیزشي يکپارچه با انديشه و هدفي واحد دعوت ميکند؛ خیزش و رستاخیزي که همچون

پرواز گروهي عقابهاي اُوج گیر ،کرانة آسمان وطن را فراگیرد چراکه پشیو آنچه را که «گوته»

دربارة پويايي طبیعت گفته بود ،د ربارة اجتماع انساني نیز صادق مييابد؛ « جاودانه دگرگون مي -
شود؛ لحظه اي آرام نمي گیرد؛ با سکون و رکود بیگانه است و آنچه را که ايستاست به باد نفرين

و ناسزا گرفته است(».ترابي .)4:1370،پشیو ميگويد:

ههستن ،ههڵۆي شاخان ههستن! /له ههستان دا ئیوه يهکن /يهک بیر ،يهک ڒێ ،يهک مهبهستن/
ههستن ،ههڵۆي شاخان ههستن! /له ههستان دا ئیوه زۆرن /ههستن ،ههڵۆي شاخان
ههستن!(همان)161- 162:
ترجمه :برخیزيد! اي عقابهاي کوهي برخیزيد! /که شما در خیزش يگانهايد /يك انديشه ،يك
مسیر و يك هدف داريد /برخیزيد! اي عقابه اي کوهي برخیزيد! /که شما در خیزش بسیاريد/
برخیزيد! اي عقابهاي کوهي برخیزيد!
شك و بدبیني و ديدگاه جبري رصافي نشأتگرفته از ناکامي در محقق ساختن آرزوها و وارد
آمدن زخمهاي پي در پي بر جسم و روح اوست؛ در ديدگاه شاعر" ،زندگي واقعیتي است پر از

وحشت"(فروغي و رضايي )164 :1392 ،و سرشار از زخمهايي است که تنها دواي آن مرگ
است ،همچنان که اين مرگ راه رهايي از زندان جسمي است که روح بشري در آن گرفتار آمده
و تنها زمان آسودگي از محنتهاي حوادث زندگي ،زمان چشم فروبستن و خواب است؛
بنابراين شاعر ،مرگ را بر زندگي ترجیح ميدهد:

___________________________________________________________________________

 . 1پَشیو هر نوع اُمید به رستگاري را در نسل آيندة سرزمینش مي بیند؛ کودکاني که مشعل رهايي را برميافروزند و بُتهاي بید ا د ر ا ب رم ي -
اندازند و قلب ظ لمت را با نور اُمید و آزادي ميشکافند :مناله کان! له ئاگرداني چاوتاندا /من چاوهريي زهردهشتیکم /بئ ،جئ بهو بتانه لهق ک ا /
من چاوهريي چهخماخهي ئاويستايه کم /بئ ،جهرگي تاريکي شهق کا(پَشیو )154:2006،ترجمه :بچهها! در آتشدان چشمانتان /منتظر زرتشت ي
هستم که /بیايد و جايگاه اين بُتها را سست کند /چشم انتظار آتش اوستايي هستم که /بیايد و قلب تاريکي را بشکافد.
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ضَلَّ مَنْ رامَ راحَةً فِي حَـیاةٍ

نَحْنُ مِنهَا فِي مَعْـرَکٍ وَ جِـلـادِ

إنّـمَا هَذِهِ الحَیاةُ جُـرُوحٌ
کُـلُّ أسرٍ يَهـونُ إنْ اطلقَـتْ

أثخَنَتنَا وَ المَوْتُ مِثلُ الـضّمَادِ
أروَاحُنَا المُوثَقَاتُ بِاألجْـسَادِ

کَدّرَتْ عَیـشِيَ الحَوادِثُ حَتّي

الأرَي الصَّفوَ غَیرَ وَقْتِ الرّقَـادِ

(رصافي)68:1975،
ترجمه :هر کس آرامش را در زندگي طلب کند گمراه گشته است؛ ما در اين زندگي ،در ستیز
دائمي هست یم(آرامشي وجود ندارد) .اين زندگي تنها زخمهايي است که ما را مجروج و خونین
ساخته و مرگ همچون پادزهر است .هر اسارتي آسان ميگذرد ،زمانيکه ارواحِ دربند اجسام ما
آزاد شود .حوادث ،زندگي مرا تیره و تار کرد تا جاييکه تنها در زمان خواب ،اندکي شفافیت
ميبینم.
اما پشیو بر خالف رصافي ،در لحظة مرگ هم زندگي را بر نیستي ترجیح ميدهد  1و هنگام
شهادت و مردن هم احساس غلبه بر دشمن بعثي دارد و حتي بعد از مرگ نیز با انديشة
دشمن ستیزي و ايستادگي در برابر استعمارگر ،نميگذارد سرزمین و مردمش بهحال خود رها و
اسیر دشمنان شوند چ راکه پیکرة بي جان شهید اسیر شده در دستان دشمن را نیز داراي صالبت
و شهامت و قدرت ستیزه جويي بهتصوير ميکشد؛ پیکرة بي جان و اسیر شدة شهیدي که
همچون جسم پوياي فردي زنده ،هراس در دل دشمن مي افکند:
قڒمان دهکهن؟ /قوڒتان بهسهر! /دواي مردنیش /لێ ناگهڒێين /ن یشتمانمان بکهن به ماڵ/
قڒمان

دهکه ن؟ 2

قوڒتان بهسهر! /گهر بشمرين /ههر سهرکهوتووين /کوا له کؤيلهي شههید زاڵتر؟(پشیو:2006،
)193-192

ترجمه :ما را ژينوسايد ميکنید؟ /خاک بر سرتان! /پس از مرگ هم /نخواهیم گذاشت میهن ما
را النه کنید /ما را از بین مي بريد؟ /خاک بر سرتان! /اگر هم بمیريم /باز پیروزيم /چه کسي از
شهید اسیر ،پیروزتر و چیرهتر است!؟
___________________________________________________________________________
 . 1پَشیو به اين حقیقت رسیده است که « اگر زندگي سراسر سختي و ناخوشايندي هم باشد ،باز هم الزم است تالشي مداوم داشته باشد ت ا به
بقاي خود ادامه دهد؛ حتّ ي اگر ماهیّت خود زندگي نیز حادثه و مشقّتي فراگیر باشد(».اونجو)499:2009،
 . 2اشاره به بمباران شیمیايي و نسل کُشي کُردها توسّط رژيم بعث عراق در « حمله به شهرهايي همچون حلبچه که در اين فاجعه حدود 50 0 0
نفر شهید و بیش از  7000نفر مصدوم شدند»(خاطري و جنّتي محب )25:1386،همچنانکه «در هفتم تیر ماه  1366منجر به شهید و م صدوم
شدن بیش از  4500نفر از مردم شهر سردشت گرديد»(همان.)20:
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زيباييها و جذابیتهاي زندگي در چشمان رصافي ،زشت و ناخوشايند جلوه ميکند زيرا تنها
چیزي که از روزگار و زندگي مشاهده کرده ،طوالني بودن محنتها و فراواني مصیبتهايي
است که خود را در حلقة محاصره و تنگناي آن يافته است؛ از اين روي در نکوهشِ ماللت
زندگي و ناخوشاينديهاي رنجآور آن ميگويد:
ت لَعَمْرِي خَلّابَةً حَسّاسَ ْه
تَعِسْتُ هَذِه الحَیاةَ وَ إنْ کَانَ ْ
قَدْ أطالَتْ لَهَا عَلَي الحَيِّ باسَهْ
قَصّرَتْهَا يَدُ الحَوادِثِ لَکِ ْ
ن

(رصافي)470:2012،

ترجمه :از اين زندگي ملول و رنجور شدم؛ هرچند هم که ـ به جان خودم قسم ـ جذاب باشد.
دست حوادث روزگار ،اين زندگي را کوتاه کرد اما شدت و سختي خود را بر زندگان طوالني
ساخت.
اما در شعر پشیو ،در اوج عذاب و شکنجة روحي هم ،باز زيباييها و جذابیتهاي زندگي در
چشمان شاعر جلوه گري خاص خود را دارد و طبیعت مسحورکنندة سرزمینش بهعنوان عضوي
از پیکرة اصلي شعر شاعر جلوه ميکند؛ آن جا که درخت بر لب جويرويیده ،حیوانات کوه و
صحرا ،پرندگان باغ و بوستان ،نسیم گرمسیر و برف زمستان ،میلیونها جاندار اسیر در شهر و
آبادي ،همگي عضوي از گروه شاعرند و در وجود او و کالبد شعرش نقش بسته و با آن
درآمیخته اند .اين تلفیق عاطفي ،در تصويري از شکنجه شدن يك مبارز براي گرفتن اعتراف
توسط يکي از دژخیمان بعثي چنین جلوه ميکند:
کێت له گهڵدايه تهرهس؟ /کێت له گهڵدايه سهگ باب؟ /ئیستا داني پیا ئهنێم /بهسه!

لێم مهده  ،جهناب /ئاوي چهم و ڒووباران /داري شیو و کهناران /دڒندهي دهشت و شاخان/

فڒندهي رهز و باخان /تهمي دۆڵ  ،کوچکي بهستان /باي گهرمێن ،بهفري کوێستان /ملیؤنان
ديلي زين دان /زينداني شار و گوندان /ئهندامي شانهکهمن /ههموويان لهگهڵ من -
دان!(پشیو)197- 198 :2006،
ترجمه :همراهانت کیستند؟ مردک! /دوستانت کیستند؟ پدرسوخته! /بس کن! نزن! /اعتراف
ميکنم قربان! /آب رودها و چشمهساران /درختان و بیشهزاران /درندگان کوه و بیابان /پرندگان
باغ و بوستان /مِهِ دره و میغِ زمین و آسمان/سنگهاي کوهستان/ماسههاي ساحلِ رودباران/
نسیمهاي گرمسیران  ،برفهاي سردسیران/میلیونها اسیر زندان /در شهر و روستا/عضو حزب
من اند/همه همراه مناند!
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اين آمیزش عاطفي و حس همزادپنداري شاعر با طبیعت از آنجا نشأت ميگیرد که « اشعار

پشیو سرچشمة عاطفه و احساسي لطیف است و صداقتي غیر قابل وصف از آن مي -
جوشد»( خوشناو.)1:1999،

رصافي نامه اي ماالمال از شکوه و يأس و اندوه بهيکي از دوستانش مي نويسد که در آن مي -
گويد«:من از زمان راده شدن از مادرم در عذابي همیشگیم و اين عذاب پي در پي فزوني مي يابد
و پايان نميپذيرد؛ زندگي بر من تنگ شده است تا جاييکه فرياد ميزنم :آيا مرگي هست که
فروخته شود تا آن را خريداري کنم؟»( الرّشودي.)42:1988،
رصافي پرسشهاي بسیاري را پیش روي مادر ستارگان(کهکشان) ميگذارد؛ پرسشهايي مبني
بر اختالف د ر رأي و نظر و تعصب ديني و نومیدي و واماندگي و تباهي اخالق؛ آيا احتمال
دارد که نزد مادر ستارگان ،مردماني باشند که در اختالف دين و عقیده به سرببرند؟ نیز آيا امکان
دارد نزد وي ،زندگي بهتر از زندگي مردمي يافت شود که بر روي زمین در عذاب و خصومت
و کشمکش زندگي ميکنند!؟:
فَیـا أمَّ النُّـجُـومِ وَ أنْـتِ أ ٌّم
وَ هَلْ بِكِ مِثلَ هَذِي األرضِ أرضٌ

ك کَاألرضِ البَنُونَا؟
أيُولَدُ فِی ِ
وَ فِیهَا مِثلَـنا مُتَخالِفُونَا؟

وَ هَلْ هُمْ فِيال دِّيـانَةِ مِن خِالفٍ

نَصَاريً أو يَهودٌ وَ مُسلِمُونَـا؟

وَ هَلْ طـابَت حَیاةُ بَنِیكِ عَیْـشـاً
(رصافي)52:2012،

فَفَوقَ األرضِ نَحـنُ مُعَذَّبونَا؟

ترجمه :اي مادر ستارگان که خود مادري! آيا در آغوش تو نیز فرزنداني همچون فرزندان زمین
زاده مي شوند؟ و آيا نزد تو نیز زمیني همچون اين زمین وجود دارد؟ که در آن مردماني
همچون ما در اختالف و نزاع باشند! و آيا آنان نیز در دين اختالف دارند و مسیحي يا يهودي
يا مسلمانند؟ و آيا زندگي ساکنانت خوشايند است؟ ما ب ر روي زمین در عذابیم!
رصافي پرسشهاي تلخ خود را با آرزوي مرگ پايان مي دهد؛ چراکه مرگ ،پلکان و نردباني
است که به وسیلة آن ،روح از زندان سرشار از اندوه جسم رهايي يافته و بهسوي عالَمي
روحاني صعود ميکند؛ آن جا که پاکي ،برابري و دوري از ظلم و ذلت وجود دارد .در کالم
پرسشي شاعر ،نوعي شك و ترديد وجود دارد؛ ترديد نسبت بهاينکه آيا احتمال دارد که با
مرگ و خروج روح از جسم ،آسايشي حاصل شود و عذاب و حقارت موجود در دنیا پايان -
پذيرد؟!:
ت نَحنُ إذا خَرَجنَا
وَ هَل بِالمَو ِ

عَنِ األجسَادِ نَحـوَکِ مُرتَقُونَا؟
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فَتَبقَي عِندَکِ األرواحُ مِنّـا

تُصَانُ فَالتَرَي جَنفـاً وَ هُونَا؟! (همان)52:

ترجمه :آيا هنگاميکه از جسد خارج شديم ،مرگ ما را بهسوي تو باال ميآورد؟ تا ارواح ما نزد
تو مصون بماند و حقارت و ستمينبیند!؟
پشیو شکوههايش را همانند رصافي نزد افالک و مادر ستارگان نمي برد و حتي در اوج محنت
و غربت هم ،آرزوي مرگ و احساس ناکامي و نااُمیدي نميکند ،بلکه در اوج غربت و تنهايي،
نور امید فردايي روشن در چشمان و قلبش سوسو ميزند؛ آن جا که دنیاي پیش روي آينده را
جهاني آزاد و روشن مي بیند و حالت رهايي از اندوه و اسارت بعد از تقال و دست و پا زدن
بسیار را به حالت تولّد کودکي تشبیه ميکند که نخستین نشانههاي تولّدش با تقال کردن و دست
و پا زدن هويدا ميشود:

گوێم له هاواري نهتهوهکهمه /به الم دلنیام /جیهاني سبهي گوشاد و ڒوونه
له دايك بووني منالم ديوه /قیره و لینگکوتان /يهکهم نیشانهي له دايك بوونه!(پشیو)205:2006،
ترجمه :فرياد ملتم را ميشنوم /اما بي گمان /جهان فردا /فراخ و روشن است /زادن نوزاد را
ديده ام /فرياد و دست و پا زدن ،نخستین نشانة زادهشدن است.
نیز با اعتقا د به حتمي بودن مرگ ،آن را به چالش کشیده و آرزوي مرگي در اوج صالبت و
عزت دارد؛ آن هنگام که خروش شاعر همچنان آتشین است و هنوز او را ياراي ايستادگي و
مبارزه مانده است:
مردن مادام تۆ ههر ديي /رؤژيکي ئاوا وهره /خؤم بؤ الت بهريوه بم

رؤژيکي ئاوا وهره /گڒم دانهمرکابئ /سهربهرز و بهپیوه بم(همان)112:

ترجمه :اي مرگ! مادام که ميآيي /روزي بیا /که خود به سويت بشتابم /روزي بیا /که هنوز
رمقي داشته باشم /هنوز سرافراز و ايستاده باشم.
همچنان که با مخاطب قرار دادن محبوب خود ،سرنوشت مقدر بر خويش را در دوراهي عزت
و افتخار ترسیم مي کند و آن دوراهي ،وصالي در اوج شادماني بعد از رهايي از چنگال استعمار
يا مرگي باشکوه با دستاني گره خورده به اسلحه است:
خؤشهويستم! يان دێينهوه دهست له گهردن /يان دهست له سهر تفهنگ ئهمرين!(همان)229:

ترجمه :محبوب من! يا دست در گردن هم برميگرديم /يا دست بر قبضة تفنگ ميمیريم.
 5ـ  2ـ  4ـ سيطرۀاستعمارگران و خائنان داخلی
به اعتقاد رصافي ،روزگار آرامش و راحتي را به او عطا نکرده است ،بلکه سبب غربت و آوارگي
او در سرزمینها شده و او را در مصیبتها غرق کرده است و کسي را نمييابد که او را تسلي
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خاطر بدهد و شکايت و اندوه او را برطرف کند .شاعر در قصیده اي که بههنگام خروج از
بغداد و اجبار وي براي دوري از عراق سروده است ،بهتصوير دردها و زخمهايي ميپردازد که
روزگار بر جسم و روح وي وارد آورده و او را در امواج مصیبت غرق ساخته است؛ با وجود
آنکه شاعر از بغداد و اهل آن آزرده خاطر است ،لکن دوري از زادگاه براي وي امري نامطلوب
است امّا آنچه رصّافي را آزرده و ملول مي سازد سیطرة جاهالن و بیگانگاني است که همچون
کالغهايي که با صداي ناموزون و شوميِ وجودشان سبب بر هم خوردن نواي روح انگیز بُلبُلها
و کدورت سیماي زندگي در خاطرشان ميشوند ،عرصه را بر وي تنگ کرده و حیات را برايش
ناخرسند و مکدّر ميگردانند؛ از آن روي که نفْس عزيز شاعر از ادامة حیات در میان فرومايگان
و قبول ذلّت إبا دارد لذا دوري از وطن را بر ماندن ترجیح داده و رهسپار غربت ميشود:
قَدطالَ شَکْـوايَ مِنْ دَهرٍ أکـابِـدُهُ
کَـأنّنِي فِي بِالدِي إذ نَزَلْتُ بِـها

أمَا أصادِفُ حُرّ ًا فِی ِه يُشْکِینِي؟
ت غَ ْیرِ مَسْکُـونِ
نَزَلْتُ مِنْهَا ِببَیْ ٍ

حَتّيمَتَي أنَـا فِي الـبُلْـدانِ مُغتَرِبٌ

نَوائِبُ الدَّهرِ بِاألنیـابِ تُدْمِینِـي

کَمْ أغرَقَتْني اللّیالِي فِي مَصائبِـها
أنـَا ابْـنُ دجْـلَةَ مَعرُوفَاً بِهَا أدَبِـي

فَعُمْـتُ فِیهِنَّ مِنْصَبرِي بِدُلفِیـنِ
وَ إنْيَكُ المـاءُ مِنهَا لَیسَ يُرْوِيـنِي

فَبَینَمـا کُنتُ فِیهَا صادِحاً طَرِبَــاً

أستَنشِقُ الطّیبَ مِن نَفحِ الرّياحِـینِ

إذْ حَلَّ فِیهَا غُرابٌ کانَيُوحِشُـنِي
أ فِي الـمُرُوءَةِ أنْيَعْـتَزَّ جـاهِلُـهـَا

وَ کـانَ تَـنْعـابُهُ بِالبَیْـنِ يُـؤذِيـنِي
وَ أنْأکُـونَ بِهَـا فِيقَبْـضَةِ الهُـونِ؟!

(رصافي)621:2012،
ترجمه :شکوه ام از روزگاري که از آن رنج مي برم طوالني شد؛ آيا با فرد آزده اي مواجه مي شوم
که مرا تسلیت خاطر دهد؟ گويي من در هنگام سکونت در سرزمین خود ،در خانه اي متروکه
ساکن شده ام! تا کي در سرزمینها غريب خواهم بود؟ و مصیبتهاي روزگار مرا با دندانهايش
مجروح و خونین مي کند!؟ چه بسیار که روزگار مرا در بالهاي خود غرق ساخت و من از
شکیبايي خود ،در آن بالها غوطهور و شناور شدم! من فرزند دجله ام و شعر و ادبم بدان
مشهور است؛ هرچند آب آن مرا سیراب نميکند .در زمانيکه در آن جا نغمه خوان و شاد بودم
و رايحة مطبوع گلهايش را استشمام ميکردم؛ کالغي در آن جا ساکن شد که موجب وحشت
و ناخوشايندي من بود و صداي قارقارش که حاکي از جدايي بود ،مرا آزار ميداد .آيا اين
جوانمردي و انصاف است که فرد جاهل در عزت و اوج باشد و من در قبضة خواري گرفتار
باشم؟!
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حوادث و مصیبتهاي روزگار کورکورانه و بي حساب و کتاب است! همچون چارپايي که با
کورمالي و افتان و خیزان حرکت ميکند و مکان نشستن و برخاستن آن بيقاعده و آشفته
است؛ امري که باعث ميشود شاعر به مصیبتها و امور شگرفي که دهر سبب آن است،
اعتنايي نکند:
وَ مَا حادِثاتُ الدَّهرِ إلّا خَوابِ ٌ
ط
وَ تَنهَ ضُ لِـإلرقَالِ فِيغَیرِ مَنهَـ ضٍ

کَعَشوا َء تَمشِي مشیَةَ المُتَرَهوکِ
وَ تَبْرکُ أحیَاناً عَلَيغَیرِ مَبـرَکِ

(همان)215:
ترجمه :حوادث روزگار چیزي جز چارپايي کورمال نیست که همچون فردي افتان و خیزان
حرکت ميکند و مي جنبد! در مکاني نامناسب براي شتافتن برمي خیزد و گاهي در مکاني
نامناسب براي نشستن مينشیند.
پشیو در ديوان « براکوژي»(برادر کشي)  ،در نتیجة مشاهدة وضع موجود در کردستان ،زبان به
شکوه از روزگار و سردمداران نااليق محلّي ،حزب بعث و حي امپريالیسم خون خوار جهاني و
سکوت جهان که سرنوشت ملي مردم کرد را به بازي گرفته ،گشوده و با بیان سیطرة دزدان و
سردمداران کینهتوز و بيکفايت بر امور و تالششان در جهت جنگ و نفرتپراکني و رقابت
حزبي ناسالم و ضد مردمي و برادرکشي و بيتوجهي نسبت بهآبادي و پیشرفت سرزمینش و
عدم اتحاد علیه رژيم خونخوار و فاشیست بعث و خیانت به خون شهیدان و آرمانها و مصالح
ملي خويش به اظهار اين امر در سطح وسیع ميپردازد .پشیو نیز همچون رصافي از تیره و تار
شدن آسمان سرزمینش به سبب سیطرة غاصبان استعمارگر و سیهروزي وطن مادري اش فغان
سرمي دهد؛ سرزمیني که همه چیز آن میان استعمارگران و دستنشاندههاي آنان بهمانند درختان
انگور تقسیم شده است! حتي شهیدان هم در جهت نیل بهآمال و مقاصد استعمارگران و دست -
نشاندگانشان مورد استفاده قرار گرفته و آنان را همچون رمههاي گوسفند میان خود تقسیم -

کرده اند:
لهم نیشتمانه چارهڒهشه دا /چیتان هیشتووه دابهشي نهکهن /وهک رهزي خؤتان؟
ههر به شههیدان سهرمان بلیند بوو /ئهوانیشتان کرد به پهزي خؤتان!(پشیو)87 :2006،
ترجمه :در اين سرزمین سیهروز /همه چیز را همچون تاکستان میان خود تقسیم کرديد /همة
افتخارمان شهیدان بودند /آنها را هم بهگوسفندان(دارايي) خود تبديل کرديد(از آنان در جهت
دستیابي بهمنافع خود استفاده کرديد).
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و در جايي ديگر پشیو با نگرشي وسیع ،از سیاستهاي بزرگ شوروي و آمريکا و سکوت
جهاني در منطقه شديدا انتقاد ميکند و طبق نظر لوکاچ که ميگويد« :مردمي بودن حقیقت
ادبیات بزرگ راستین بايد بر اين واقعیت استوار باشد که مسايل اصیل را در برترين سطح

ممکن بیان کند و بهکنه عمیقترين ريشههاي درد و احساس و انديشه و عمل آدمي راه -

يابد»(لوکاچ)263 :1384،؛ در اشعار «پشیو» چنین رويکرد و رنجي عمیق نهفته است؛ بهگونه -
ايکه همانند رئالیستي بزرگ ،مهمترين و حادترين مشکالت جامعه را بهعنوان صورت نهايي
جهاني ميپردازد1 .

مسأله مطرح ميکند و از خالل آن ،بهمسائل بزرگتر منطقه اي و
در سروده اي بهتبلیغ يك مسابقة فوتبال توسط رسانهها اشاره ميکند؛ مسابقه اي که دو تیم
روياروي شونده در آن ،کاخ کرملین و کاخ سفید هستند و توپ آن ،سر مردم کرد و دروازة آن
کردستان و تماشاچیانش دنیاي ناشنواي همچون گورستان است؛ تصويري از بحراني منطقهاي
در جهت بهتصوير کشیدن رنج هاي بزرگ جهاني که توسط استعمارگران ايجاد شده است:

ئاژانسهکاني دهنگووباس رايانگهياند /ياريیهکي فؤتبؤل دهکرێ /دوو تیپهکه کريمل و کؤشکي
سپي
تؤپ سهري کورد /گۆڵ کوردستان /تهماشاکهر دنیاي کهڒي وهک گۆڒستان!
(پشیو)141- 142 :2006،
ترجمه :رسانهها اعالم کردند /يك مسابقة فوتبال برگزار ميشود /تیمها کرملین و کاخ سفید/
توپ جمجمة کرد /دروازه کردستان /تماشاچي جهان خموش همچون گورستان!
در جايي ديگر ،پشیو فضاي سرزمینش را به واسطة خفقان حکومت ب یدادگر بعث و خیانت
حاکمان مزدور دستنشانده  ،فارغ از هوايي آزاد براي نفس کشیدن وصف ميکند؛ چنانکه
بعث بهعمیقترين اليه هاي زندگي رخنه کرده ،همچون زباني که در دهان استقرار يافته است؛
___________________________________________________________________________

 . 1پَشیو با هر انسان ستمديده و استعمارزده احساس همدردي و همزادپنداري مي کند؛ تفاوتي ندارد که آن انسان ،يك فلسطیني در سرزمی ن -
هاي اشغالي باشد يا سیاهپوستي رنجديده از آپارتايد؛ چنان که همواره « برآنست که به قدر خلّاقیّتي که نصیبش شده ،نظام مستقر را
فروبپاشد»(گورديمر )20:1389،و اين امر از « قبول تعهّدي در نزاع و کشاکش و گرايش به پذيرش تعهّد و التزامي گسستناپذي ر » س ر چش مه
ميگیرد(دوبه .)4:1389،پشیو در يکي از سروده هايش آرزو دارد انساني آزاد باشد و اسلحه در دست به دفاع از مردم فلسطین در مق ا بل رژيم
صهیونیستي بشتابد:
چهنده حهز دهکهم! /مني کورديش /ئادهمیزاديکي سهربهست بم /به چه لین و کهوشي کوردي /له چیاکاني فه لهستینا چهک به دهست بم /هی ر ش
بهرم بؤ سهر ئهو بووکهشووشانهي /بؤ سهر ئهو داله تووشانهي /گؤشتي کؤرپهي ساوا دهخؤن /مزگهوته کان ،کلیسه کان /به خوين ده -
شؤن(پشیو223 :2006،ـ)224
ترجمه :چقدر اشتیاق دارم! /منِ کُرد نیز /انساني آزاد باشم /با لباس و کفش کُردي /در کوههاي فلسطین ،اسلحه در دست باشم /حمله کنم به
آن عروسكها /به آن الشخورهايي که /گوشت نوزادان را مي خورند و /مساجد و کلیساها را را با خون ميشويند.
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بعثي که پس از رخوت و گمنامي در گذشته ،اکنون بهواسطة تالش و خیانت مزدوران با
بازگشت به صحنة قدرت ،ساية سیاه و شوم خود را بر فضاي سیاسي و اجتماعي کشور افکنده
و گردنکلفتي مي کند و سیطره و نفوذ آن در زندگي مردم همچون نامريي و غافلگیرانه بودن
مرگ است و در تمامي امور زندگي از روزنامهها ،هیأت سرکردگان سیاسي ،پارلمان و  ...ريشه
دوانده است:
گهورهينه! /له سايهتان /بهعس له ناو دهممان دا /زمانێکه دهگهڒێ /بهعس کهلهگايهکه /سبهينئ

و ئیواران /له ئاوهزمان دهپهڒێ! /کئ بهعس نه ناسئ؟ /تا دؤينئ ههتیويك بوو /زهالمکوژ،
زلحؤرت ،جرپن /له سايهي سهرتان هاتهوه /هاتهوه و کهس نايبینئ /وهکوو تارمايي مردن! /له

ناو ماشێني ڒۆژنامهکان دا /بهعس دهبینم /له ناو مهوکیبي سهرکردهکان دا /بهعس دهبینم /له ناو

وهفدي پهرلهمان دا /بهعس دهبینم(همان88:ـ)89
ترجمه :بزرگ و عزيزيم /زير ساية وجودتان /بعث در درون دهانمان همچون زباني مي چرخد/
بعث قلدر است /بامدادان و شامگاهان /هوس کرده و بهعقل و انديشة ما تجاوز ميکند /کیست
که بعث را نشناسد؟ /بعث که تا چندي پیش ،پسرکي ولگرد ،قاتل و لندهور بود /در ساية
وجودتان بازگشت /بدون آنکه کسي وي را ببیند /چون پرهیب مرگ! /میان ماشین چاپ
روزنامهها /بعث را مي بینم /میان موکب سران /بعث را مي بینم /میان نمايندگان پارلمان /بعث را
ميبینم.
 5ـ  3ـ نوستالژی و اغتراب مکانی
واژة نوستالژي از دو کلمة يوناني  notosبهمعناي «بازگشت بهخانه» و  algiaبهمعناي «درد»
تشکیل شده است .اين لفظ در واژهنامة آکسفورد بهمعناي احساس درد و رنج و حسرت نسبت
بهآن چیزي است که گذشته و از دست رفته است (هورنباي ، )840 :2003 ،همچنانکه
بهمعناي غم غربت ،حسرت و دلتنگي نسبت بهگذشته و اشتیاق مفرط براي بازگشت بهگذشته،
احساس حسرت و دلتنگي براي وطن ،خانواده ،دوران خوش کودکي ،اوضاع خوش سیاسي،
اقتصادي و مذهبي گذشته و  ...است(آشوري 1381،؛ باطني و سايرين :1386،ذيل واژة

نوستالژي) " .نوستالژي روايت دلتنگي ،احساس بیگانگي و بیزاري از واقعیات موجود و ممکن
و همچنین مجالي براي ورد بهآستانههاي خوشايند از بینرفته و دستیابي به شادکاميهاي
گمشدة انسان است"(مظفري و ديگران.)570 :1396 ،
 5ـ  3ـ  1ـ تبعيدشدن و دوری از وطن
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در نتیجة وضع موجود در بغداد ،رصافي زبان به شِکوه از سرزمین و اهل آن گشوده و با بیان

سیطرة اراذل و گرگصفتان بر امور و نیز بي اعتنايي هموطنانش نسبت بهرويدادهاي ملي و بي -
توجهي بهتالشها و فراخوانهاي شاعر براي آبادي سرزمین خود و خدمت بهمصالح قومي،
به اظهار اين امر ميپردازد که در صورتي که از ملتي غیر از عرب بود ،اين چنین حقوقش ضايع
نميگشت و مورد بيمهري واقع نميشد:
ما کُنْتُ أحْسَـبُ بَغْداداً تُـحَـلِّئنِي

عَنْ ماءِ دجْلَتِهَا يَومَاً وَ تُظْمِینِي!

حَتَّي تَـقَـلَّدَ فِیـهَا األمرَ زِعْـنفَـ ٌة
ما ضَرَّنِي غَیْرَ أنّي الیَومَ مِنْ عَرَبٍ

مِنَ األناسِ بِأخْـالقِ السَّراحِی ِ
ن
ال يَغْـضِبُونَ لِأمْرٍ لَیْسَ يُرْضِینِي

تَـاهللِ مَـاضـاعَ حَـقّي هَکَـذا أبَدَاً

لَوْ کُنْتُ مِنْ عَجَمٍ صُهْبِ العَثانِینِ

(رصافي)621:2012،
ترجمه :گمان نميکردم که روزي بغداد مرا از نوشیدن آب دجله اش منع کند و مرا تشنه
نگه دارد! تا اينکه مردماني فرومايه با منش گرگها ادارة امور را در دست گرفتند .چیزي بهمن
آسیب نرساند ،جز اينکه من از قوم عربم که نسبت به اموري که براي من خوشايند نیست
خشمگین نميشوند .به خدا سوگند! اگر از نژاد عجمهاي ريش قرمز بودم ،حق من هیچگاه اين
گونه ضايع نميشد.
« اغتراب معنايي اجتماعي دارد که از معناي روحي جدا نميشود و اين ارتباط چنان است که
نزديك است از يكپیکره باشند و آن بدين دلیل است که اغلب افراد مغترب روحي ،مغترب

اجتماعي نیز بوده اند؛ بدين معنا که اغتراب روحي آنان تا حد زيادي در اثر بي اعتنايي و پس -

زدن جامعه نسبت بهفرد ايجاد شده و از اين روي دچار احساس غربت شده اند(».رجب ،بي -
تا.)39:
پشیو نیز همانند رصافي به دلخواه خويش غربت را انتخاب نکرده است ،بلکه شرايط و اوضاع
فکري و اجتماعي مردم جامعه و رقابت و کشمکشهاي سیاسي ،بويژه قدرتطلبان و حاکمان
سودجو که با زور و ستم ،به دلیل اشعار ستمستیزانه اش وي را مجبور بهآوارگي و دربه دري و
پسزده شدن از جامعه نموده اند؛ البته عامل حاکمان و قدرتطلبان زور و زر برجستهتر از
اغتراب اجتماعي رصافي ،پشیو را مغترب و آواره کرده است ،زيرا « خامة دستش به خاري
آتشین در چشم آنان تبديل شده بود»(محمد .) 1:2006،پشیو اشعار انتقادي خود را همچون
کودکي بازيگوش مي داند که تکهسنگهاي سخت و محکم را به خانة شیشه اي سردمداران و
قدرتمندان پرتاب کرده و آسايش آنان را برهممي زند و خطوط قرمز را زير پا گذاشته و سعي
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در روشن کردن افکار عمومي دارد  1زيرا در ديدگاه پشیو نیز «آرمان هنر ،تعاليِ تبار انسان و
خودآگاهيِ نوع بشر است»(پوينده)409:1377،؛ اين «آگاهي بخشي و همکنشي روزافزون» ،
پشیو را وارد « چرخة اعتراض يا جدال»(تارو )144- 150 :1998 ،کرده است؛ امري که سبب
خشم سیاستمداران و موضعگیري قهرآمیز در برخورد با شاعر و در نتیجه تبعید وي بهغربت
شده است:
دهريان کردم! /چونکه شیعرم /منالیکي چهتوونئاسا /پلووکهبهردي هاويشته /مالي شووشهبهندي

گهوران /دهريان کردم! /چونکه شیعرم هیلي بهزاند /له رووي گهنجینهي دزراوا /گلؤپیکي ده -
ههزار وؤلتي داگیرساند(پشیو)154:2006،
ترجمه :مرا طرد کردند /چراکه شعرم /همچون کودکي سرکش و بازيگوش /تکهسنگهاي
سخت را /بهسمت خانة شیشه اي صاحبمنصبان و قدرتمندان پرتابکرد /مرا طرد کردند/
چراکه شعرم /خطوط قرمز را زير پا گذارد /و با الهامگیري از گنجینة به تاراج رفته /چراغي ده -
هزار ولتي برافروخت.
 5ـ  3ـ  2ـ اشتياق بهبازگشت
هر دو شاعر با دلي خونین از آن چه در وطن ردي داده است ،آن جا را ترک

ميکنند 2؛

کوچ و

وداعي تلخ با وطن  3که برانگیزندة احساس نوستالژي و حسرتشان براي بازگشت به بهترين

___________________________________________________________________________

 . 1اين رويکرد نشأتگرفته از اعتقاد شاعر به ادبیات متعهّد است؛ چیزي که اغلب شاعران قديم و معاصر کُرد بدان پايبند و معتقد بو ده و در
نتیجه اشعار خود را آينة تمامنماي دردها و واقعیّتهاي جهان پیرامون خود ساخته و همواره سعي در بیدار کردن مردم و آگاهي بخشیدن به
آنان داشته اند .هیمن موکرياني(1921ـ )1986شاعر معاصر کُرد در اين باره چنین ميسُرايد:
خـؤم دهسووتینـم ههتا بهزمي خه لك رؤشن بکـهم

کئ له ريي گهلدا وه کوو شاعیر دهسووتئ؟ شهم نهبئ!

(هیمن موکرياني)177:2008،
ترجمه :خود را ميسوزانم تا چراغ محفل مردم را برافروزم؛ هیچ کس همچون شاعر در راه(خدمت به) هموطنانش نميسوزد ،مگر شمع!

 . 2گاه روح دردمند شاعر از قومش و از تمامي مردم ،او را به ترک وطن و دوري از آنها فرامي خواند تا از اندوه ي که از آن ر ن ج م ي ب ر د ،
آسوده گردد و از عوامل ايجادکنندة اين اندوه دور شود« ،زيرا از عواملي که فرد را در تاريکي اندوه مي اندازد خیانت و نیرنگ و ظلم و تع دّي
و لطمه اي است که از سوي ديگران بر او وارد ميآيد(».رجب ،بيتا.)75:
3

 .دیدگاهها و اشعار کوبندة پَشیو در اعتراض به نابسامانيهاي سیاسي و فساد رايج در حکومت اقلیم کردستان ،باعث تبعید وي شد زيرا

همچنان که خود ميگويد ،جغدهاي ساکن ويرانهها چشم ديدن روشنايي روز را ندارند:
چ زوو پیم گوتن /کوندهبؤياني کهالوهنشین /چاويان هه لنايه به رؤژي رووناک /ئهو خهرتهالنه ئارام ناگرن /تا زيده کهمان نه کهنه که -
الک(پشیو)101:2006،
ترجمه :چه زود به شما گفتم که /بومهاي ويرانه نشین را /ديدة ديدنِ روشنايي روز نیست /اين الشخوران آرام نخواهند گرفت /مگ ر و قت ي که
زادگاه ما را به الشة مُرداري تبديل کنند.
در نتیجه يخبندان استخوانسوز فنالند را از هُرم ناني دزديدهشده گرمتر ميشمارد و گرسنگي را برميگزيند زيرا نميخواهد شیرينيخور قتل
حسینها باشد(طاهر ،بيتا)4:؛ بنابراين سرزمینش را ترک ميکند؛ «آنجا که با خون و نفت وضو ميگیرند»(پشیو« .)139:2006،او هنوز هم در
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دوران و روزگار کودکي و جواني است ؛ بنابراين اولین چیزي که در زمان غربت «رصافي و
پشیو» ميتوان مالحظه کرد ،اشتیاق آنان به خانواده و نزديکان و بويژه وطن است؛ بنابراين پشیو
نیز همانند رصافي ،سرزمین مادري اش را در خالل اندوه خويش فرياد ميزند؛ تا جاييکه
کردستان را چشم و بینايي خويش ميپندارد و نیز آينه اي که تمام دنیا را در آن نظاره ميکند؛
وطني که ياد و خاطرش همچون مه همة وجودش را دربرگرفته و مانند پرچیني است که تمام
هستي شاعر را محصور ساخته و به جز محدودة آن ،هیچ چیز ديگر نمي بیند! نه کوهها و زمین و
آسمان را مي بیند و نه خدا را :نیشتمانم! /تؤ وهک تانهي له سهر چاوم /تؤ وهک تهمي /له
گشتالوه دهورت داوم /تؤ ئاوينهي! له ناو تؤدا ههموو دنیا بهدي دهکهم /تؤ تهيماني به هؤي
تؤوه هیچ نابینم /نه کهل ده بینم نه زهوي /نه خوا ده بینم ،نه ئاسمان /جا نازانم! نه جیهان وهک
تؤ بچووکه /نه تؤ گهورهي بهقه د جیهان /نیشتمانهکهم کوردستان(همان)154:
ترجمه :اي وطنم! /تو همچون صلبیه و قرنیه هستي بر چشمانم(که ديدگانم را احاطه کرده اي)/
تو همچون مه /از هر سو مرا دربرگرفته اي /تو آينه اي! که در تو تمام دنیا را مي بینم و انگاره
ميکنم /تو همچون پ رچین هستي که بهسبب وجود تو هیچ چیز نمي بینم /نه گردنة کوهها را
مي بینم؛ نه زمین را /نه خدا را مي بینم؛ نه آسمان را /ولي نمي دانم! آيا جهان همچون تو کوچك
است! /يا تو به اندازة جهان بزرگ هستي! /اي وطنم! کردستان.
وطن ،1

بهکوههاي سرزمینش سوگند
در جايي ديگر ،چونان عاشق و شیفتهاي سود ايي از عشق
مي خورد که تمام مناطق گرمسیر و سردسیر کردستان را بهکلبة غربت و تنهايي خويش در
تبعید و مکان دور از وطن انتقال دهد:

غربت بهسَرميبَرد و به دلیل مخالفت با سران احزاب کُرد ،ورودش به خاک کردستان ممنوع است (».کريممجاور .)15:1386،اين ج الي و ط ن
نزد رصافي امري قهري و همیشگي نیست زيرا شاعر در پِي ماللت روحي از فضاي بغداد که ناشي از سیطرة جاهالن و فرومايگان است ،براي
مدّتي آن جا را ترک کرده و به آستانه ،قدس ،سالنیب و بیروت سفر مي کند و پس از چندي به وطن بازميگردد.

1

 .پشیو همواره مانند آفتابگردان ،گردنش رو به سوي وطن و معشوق خم شده است(عبداهلل .)3:2005،در شعر او ،وطن معشوقي بيبديل

است که همواره قلب و خاطر شاعر را به خود مشغول داشته است؛ عشق پشیو به وطن چنان است که گاه در اثناي سخن گفتن از آن ،ب ا ز ن ي
معشوق اشتباه گرفته ميشود؛ همچون شعري در ديوان «ههسپم ههوره و رکیفم چیا» که در آن از اشتیاق به ديدار دوبارة وطن و در آغوش
کشیدن خاک و درآمیختن با آن سخن ميگويد:
هاکا ديتت پیك گهيشتین /هاکا ديتت ئاويته بووين وهک تانوپؤ /ئهوسا ههموو زمانه کان لهبیر دهکهم /لهگهل تؤدا ههر بئدهنگي دههینمه
گؤ(پشیو)350:2006،
ترجمه :چه بسا ديدي که به هم رسیديم! /چه بسا ديدي که همچون تار و پود در هم تنیديم! /آن زمان ،تمام زبانها را فراموش م ي کنم  /ب ر اي
سخن گفتن با تو ،تنها سکوت اختیار مي کنم.
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سويندم به چیا خواردووه /که کوردستانه دوورهکهم /به گهرمین و کويستانهوه /بگوازمهوه بؤ
غهريبي ،بؤ ژوورهکهم!(همان )80:ترجمه :بهکوهها سوگند خورده ام که /میهن دوردستم را /با
گرمسیر و سردسیرش /به سرزمین غربت و درون اتاقم بیاورم! «غربت عاطفه اي است که بر
افراد و بهويژه هنرمندان سیطره مييابد ،بنابراين به خاطر احساس دوري از دوستان و افراد
محبوب خود ،در حالتي از اضطراب و اندوه بهسرمي برند و گاهي اين عاطفه در حالت دوري
از مکانهاي نوستالژيك و ديار محبوبان روي مي دهد(».عبدالنّور.)186:1984،
زمانيکه رصافي ،وطن مألوف و خاطرات آن را بهياد ميآورد ،قادر بهشکیبايي نیست؛ آنگاه که
اشتیاق با زخمه زدن بر تارهاي قلب شاعر ،او را بههیجان آورده و سیل اشك از چشمانش
طغیان ميکند؛ گويي اشكهاي جاري بر گونههايش با نغمههاي اندوه برآمده از قلبش به رقص
آمده است:
ق عَبْرَةً
وَ لَکِنَّ لِـي فِيمَوقـِفِ الشّو ِ

تَسـاقَط مِنْ أجفانِي اللّؤلُؤ الرّطـبا

إذَا ضَرَبتْ أوْتار قَلْبِي شُجُـونهُ

بَدَتْ نَغَماتٌ تَرقُصُ الـدّمْع مُنصَبّا

(رصافي)206:2012،
ترجمه :اما در هنگام اشتیاق ،اشكهايم همچون مرواريد نمناک از پلكهايم جاري ميشود.
هنگاميکه اندوه بر تارهاي قلبم ز خمه بزند ،نغمههايي هويدا ميشود که اشك جاري را
بهرقص ميآورد.
پشیو با آهي سرد و سوزناک و برآمده از عمق قلب رنجديده اش ،آرزوي بازگشتي دوباره
بهوطن دارد! تا با دستاني پر از شیريني و تنقالت بههر خانه اي سر بزند و براي کودکان
سرزمینش تابهايي از ريسمان نرم بسازد و با بهآتش کشیدن مردمك چشمانش و نوباوهترين
سروده اش ،روشنايي را به خانة هموطنانش هديه دهد و هر گهواره اي که بر سر راهش قرار
گیرد ،به آهستگي قامتش را روي آن خم کرده و بهکودک درون آن گهواره عطوفت بورزد:
ئاخ! بهس ئهمجاره بیمهوه /مناالني مؤسکؤي چاوشین فیريان کردووم /بئشیريني سهر ناکه م به
هیچ ماڵێکا /زۆر جؤالنهي نهرم و ساده /بۆ مناالن ههلدهبهستم /گڒ بهردهدهم /له گلینهي
چاوهکانم /له ساواترين ههلبهستم /ههر بێشکهيێک بێته ڒێگهم /بهشینهيي به سهريا

دهنووشتیمهوه(پشیو .)154:2006،
ترجمه :آه! اگر اين بار برگردم /کودکان سبزچشم مسکو بهمن آموخته اند که /بدون شیريني/
بههیچ خانه اي وارد نشوم /بسیاري تابهاي نرم و ساده /براي بچهها ميسازم /به جاي شمع،
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مردمك چشمانم /و نوباوهترين شعرم را /بهآتش ميکشم! /هر گهواره اي را بر سر راه خود
ببینم /آرام بر آن خم ميشوم!
 5ـ  3ـ  3ـ حسرت بر گذشتة شکوهمند
رصافي در جريان يکي از سفرهايش ،قصیدة «لَیلَة فِي مَلهيً» را سرود و در اين قصیده بهوصف
آن سیاحتگاه پرداخت .مشاهده و وصف اين مکان زيباي تفريحي سبب ميشود که شاعر،
سرزمین محبوب خويش را بهياد بیآورد؛ او همچون عاشقي شیفتة وطن مألوف و محبوب
است که خیال وطن از او دور و جدا نمي شود .در اين سفر ،شاعر با مشاهدة جلوههاي مدنیت
جديد و مقايسه اي میان اوضاع بغداد در زمان گذشته و حال ،به اظهار حزن و حسرت بر وضع

کنوني بغداد و ابراز اندوه و تأسف بر گذشتة درخشان و تمدن شکوفاي آن در گذشته مي -
پردازد(فاخوري.)579:1986،
منطقة آباد و حاصل خیز بغداد که به سرسبزي و طراوت گیاهان و انبوهي درختان و کشاورزي -
اش زبانزد بوده است ،اکنون خشکي و بيرونقي بر آن سايه افکنده ،تا جاييکه به خاطر
خشکي ،سفیدرنگ شده است ؛ از اين روي بسیار شبیه چشمان يعقوب(ع) است که در پي از
دست دادن بینايي به خاطر حزن بر يوسف(ع) ،سفید شدند .بغداد که روزگاري بزرگترين
مدارس و مراکز علمي جهان عصر خود را در بر گرفته بود ،اکنون جوالنگاه مصیبتهاي
روزگار شده و جهل بر آسمان آن سیطره دارد:
ي ا سَـوادَ العِراقِ بَیَّضَكَ الدّهرُ

فَأشْبـَهْتَ

أيْنَ أنْهارُک الّتِي تَمْأل األرضَ

غالالً

إذْ حَکَتْ أرْضك السَّماءَ نُجُوم ًا
لَهفَ نَفْسِي عَلَي نضارةِ بَغدادَ

الجُدُوبَا
ماحیات أنوارهنّ
اسْتَحـالَتْ کُدْرةً وَ شُحُـوبَا

أينَ بَغْدادُ وَ هيَ تَزْهُو عُلُوماً

وَ زُرُوعاً وَ أربُعاً وَ دُرُوبَا

أقفَرَتْ أرْضُها وَ حَاقَ بِهَا الجَهْلُ
(رصافي)205:1953،

دَواهِیاً وَ خُطُوبَـا

فَجاشَـتْ

مُقلَتَي

يَعْـقُوبَا

بِسَیحِها وَ

حـُبُـوبَا

ترجمه :اي سیاهي سرزمین عراق(مناطق آباد و سرسبز عراق)! روزگار تو را سفید کرد پس
شبیه چشمان يعقوب شده اي .کجاست رودهايت؟ که با آب جاري اش ،زمین را سرشار از
غلّات و دانهها و محصوالت ميساخت! زمین تو به دلیل خشکي همچون آسماني شده است که
ستارگانش نور خود را از دست داده اند .واحسرتا بر شادابي و خرمي بغداد که بهتیرگي و
پژمردگي گرويده است .کجاست آن بغدادي که با علوم و کشاورزي و خانهها و راههايش
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به خود مي بالید؟! زمین آن متروکه و خشك شد و جهل بهآن احاطه يافت و بالها و مصیبتها
بر آن بسیار شد.
معموال در نقدهاي پستمدرنیسم اين تقابلها و ارزشگذاريها وجود دارد(عاليعباس -
آباد)13:1387،؛ مقايسه میان گذشته و حال يك پديده همچون وطن ،روستا يا شهر زادبوم و ...
که در ديدگاه شخص ،حالت گذشته اش همواره بهتر از زمان کنوني آن جلوه ميکند« .الکس
کالینیکوس ميگويد«:هر عصري از مدرنیتة خود بیزاري جسته است؛ هر عصري از همان ابتدا،
عصر پیشین را به خود ترجیح داده است :1382(».مقدّمه).
همچون رصافي ،در شعر پشیو نیز تصوير حسرت بر گذشتة شکوهمند و رؤيايي وطن تجلي -
مييابد؛ آن جا که وطن خود را در گذشته ،يك دانه و گل سرسبد در میان تمامي سرزمینهاي
عالم معرفي ميکند که اکنون در عصر مدرنیته و با دسیسههاي خائنان و خودفروختههاي
داخلي و توطئههاي دشمنان خارجي ،شکوه و زيبايي پیشین خود را از دست داده و نعمت -
هايش بهيغما رفته است .شاعر براي تعبیر از اوج نفرت خود از اين دشمنان ،کالمي نیشدار و
کوبنده و آمیخته با خشونت بهکار ميگیرد که تعبیرکننده از روحیّة «طردگرايي  »1وي نسبت
به استعمارگران دارد چراکه « استعمارزدايي همیشه يك پديدة توأم با خشونت
است»(فانون )27:2001،و «طغیان ها نسبت به استعمار ،ناشي از خشمي آتشین و غالبا متکي
بههمان عملي است که علیه خود استعمارشدگان بهکار گرفته شده است؛ يعني
خشونت(».سیدمن .)346:1393،پشیو چنین ميسرايد:
نیشتماني من شانیشتمان بوو /ئاخ سهدهي پیترؤل ،ئاخ گاز و کیمیا!
ئاخ چییان لئ کرد؟ /تهرهسي عؤجه و گايبنهي خؤيي و /گهوادي دنیا!(پشیو.)151:2006،
___________________________________________________________________________

 . 1از نمونههاي بارز «طردگرایی »Exclusionism :در شعر پَشیو ،سُروده اي است که در آن استعمارگران را خطاب قرار داده و آ ن ان ر ا به
ترک کردستان فراميخواند؛ شاعر سرزمین خود را مکاني غیر مناسب براي اقامت بیگانگان وصف مي کند؛ سرزمیني که آ ب آن غی ر از وي،
کسي ديگر را سیراب سیراب نمي کند و خاک آن پذيراي دانة بیگانگان براي رُشد و نمو نیست؛ سرزمیني که میوة درختانش کال و آ بش شور
و عسلش به کام استعمارگران تلخ است .شاعر چنین ميسرايد:
بارکهن برؤن /کانیاوه کان جگه له من /کهسیکيتر تیرئاو ناکهن /بارکهن برؤن /زهوي ئیمه داني ئیوهي لئ شین نابئ /بارکهن برؤن /میوه ي دره -
خته کانمان کاله /ئاومان سويره /ههنگوينمان به دهمتان تاله(پشیو137 :2006 ،ـ.)138
ترجمه :بساطتان را جم ع کنید و برويد! /چشمهها غیر از من /کسي ديگر را سیراب نمي کنند /بساطتان را جمع کنید و برويد!  /د ا نة ش م ا در
خاک سرزمین ما نمي رويد /بساطتان را جمع کنید و برويد! /میوة درختان ما نرسیده و کال است /آبمان شور است /عسلمان به ک ام ش م ا ت ل خ
است.
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ترجمه :وطن من گل سرسبد(میان تمامي اقلیمهاي دنیا) بود /آه! عصر نفت ،آه! گاز و شیمي/
آه! چه بر سرش آوردند؟ /آن مردک فروماية عوجهاي (1صدام حسین) و گاوهاي وسط خرمن
خودماني(خائنان محلي) و /بيشرفهاي دنیا(استعمارگران).
گاه اغتراب به سبب اشتیاق فرد به دور شدن از زمان حال و میل و گرايش بهزمان گذشته روي
مي دهد زيرا فرد ،نقطة اوج کامیابي و زندگي شکوهمند خود را در گذشته جستجو ميکند که
در زمان حال ،چنین کامیابي و شکوهمندي اي را از دست داده است(عبداهلل.)29:2005،
 5ـ  3ـ  4ـ آرزوی لمس خاک و استشمام هوای وطن
پشیو عالوه بر رنج و اندوه ناشي از غربت و درد دوري ،حسرت ديدار و لمس آب ،خاک،
درخت ،کوه و سرسبزي سرزمینش هم ـ که در خاطرات گذشتهاش موج ميزندـ وي را
رنجور و غمناک ميسازد تا جاييکه همین حس غربت ،وي را بسیار مشتاق و امیدوار کرده که
هرچه زودتر تا وقتيکه رايحة گلها و گیاهان وطن را از ياد نبرده ،آنها را بیايد و با تمام

وجود استشمام کند :پهلهقاژهمه /بهلکوو تا زووه /ههندێ گهالي دار /ههندێ پنجه گیا و گوله -

کیويلهي /ئهوێ دهستگیر خهم ناترسم ناويان له يادم بچئ /بهالم دهترسم بۆنیان لهبیر
کهم!(پشیو)154:2006،
ترجمه :پرپرزنان /برآنم که هرچه زودتر /مشتي برگ درخت و /گل و گیاه وحشي میهنم را
فراچنگ آورم /نه از فراموشي نامشان /که از فراموشي بويشان در هراسم!
همچنانکه ترس از اين دارد که هنگام مرگ هم ن تواند بار ديگر هواي مطبوع سرزمینش را

استشمام کند و در لحظة جانسپردن ،ريههايش نیازمندي به ذره اي از هواي وطن را فرياد بزنند
يا در خاکي غیر از خاک سرزمینش ،وي را دفن کنند که با شاعر غريب و نامأنوس باشد و
زبانش را نفهمد:

منیش زراوم ڒژاوه /دهترسم له سهرهمهرگا /سییهکانم بزريكێنن /بؤ تؤزقالیك ههواي والت

دهترسم بمنینه خاکیك /نه من ئاشناي بۆني ئهو بم /نه زمانم ،ئهو تیي بگات!(همان)185:
ترجمه :من نیز زهره ترک شده ام /ميترسم در زمان جان دادن /ريههايم براي اندکي هواي

وطن /بهفرياد برخیزند /ميت رسم در خاکي مدفونم کنند که /نه من با بوي آن آشنا باشم /و نه
او زبانم را بفهمد.
___________________________________________________________________________

« . 1عوجه» نام روستاي ي در تکريت و زادگاه «صدّام حسین» است(موجاني و ديگران.)671:1392،
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در واقع ،پشیو از تنهايي و انزواي اجتماعي خود در غربت وحشت دارد؛ محیطي که در آن،
«توانايي کنش متقابل کمتر و احتمال بیگانهماندن بیشتر است(».هورتوالنوس و
ديگران.)61:1394،
در زمان غربت و در خالل سرودن قصیدة «ضَالل التّأريخ»  ،اشتیاق به دوستان و نزديکاني که در

«رُصافه» اند ،قلب و روح رصافي را محزون ساخته و آرزو ميکند که ايکاش هنگاميکه باد به -
سوي بغداد ميوزد ،بر پیکرة آن باد آويزان شود تا به سرزمین محبوب خود برسد؛ بهويژه
هنگاميکه مادرش را بهياد ميآورد ،عالوه بر جاري شدن سیل اشكها بر گونههايش ،روح او
نیز غرق در اندوهي پايانناپذير مي شود؛ گويي اشتیاق شاعر ،شاهین تیزپروازي است که قلب
او را از میان سینه برکنده و ميربايد:
خَلِیلي هَلْ مَن بِالـرّصافَ ِة عـالِ ٌم
ح نَحْوَها
بِالدٌ إذَا هَبّتِ الرّيـ ُ

بِـأنّي إلَي مَنْ بِالرّصافَـ ِة شَـیِّ ُ
ق
تَمَنّیْتُ لَوْ أنّي بِهَا أتَعَـلّقُ

أبِیتُ عَلَي شَوْقٍ و قَلْـبِي مُوثَقٌ

بِهِمِي وَ دَمْعِي فَوْقَ خَدّي مُطْـلَقُ

إذَامَا تَذَکَّرْتُ العَجُـوزَ بَکـیتُها
وَ مَا شَرَقِي بِالدَّمعِ يا أمّي وَحْدَهُ

بِدَمعٍ بِهِ األهْدابُ تَطفُو وَ تَغْـرقُ
وَ لَکِنْ بِرُوحِي عِنْدَ ذِکرَاکِ أشْرقُ

وَ يَهْفُو بِقَلْبِي الشَّوْقُ حَتّي کَأنَّـما

تَخْـطـفُهُ مِنْ بَینِ جَـنبَيَّ سَوْذَقُ

(رصافي)538:2012،
ترجمه :اي دوست من! آيا آنان که در رصافه اند مي دانند که من به ديدار ساکنان رصافه مشتاقم؟
سرزمیني که هرگاه باد بهسوي آن بوزد ،آرزو ميکنم که ايکاش بر آن باد آويزان شوم .شب را
با اشتیاق سپري ميکنم و قلبم نزد آنان است و اشك روي گونههايم روان .هنگاميکه مادر پیرم
را بهياد ميآورم ،با اشكهايي گريه ميکنم که مژههايم در آن غوطهور و غرق ميشوند .اي
مادر! هنگام بهياد آوردنت ،تنها با اشك بغض نميکنم و گلوگی ر نميشوم ،بلکه با روحم
گلوگیر ميشوم(جانم بهلب ميرسد) .اشتیاق قلبم را بهوجد ميآورد ،بهطوريکه گويي شاهیني
آن را از میان سینه ام ميربايد.
آنگاه که غربت نشین ناتوان از بازگشت بهسرزمین مادري  ،ميکوشد که وطن را از طريق تابلوي
شعري به خیال و انديشة خو د انتقال دهد؛ بهگونهايکه در میان مکان واقعي که غربت است و
مکان خیالي که وطن حقیقي اوست ،وي فقط با جسم در مکان اول يعني غربت زندگي مي -
کند ،اما با روح و احساس در مکان دوم ،يعني سرزمین مادري بهسرمي برد(رواندزي.) 2:2012 ،
پشیو هنگام کوچ کردن به«شوروي » بهياد خانواده و مادر و روستاي زادگاهش «بیرکوت» مي -
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افتد و با يادآوري خاطرات گذشته و اجبار به زندگي در غربت ،دلتنگي و افسردگي شاعر
دوچندان ميشود؛ تا جاييکه سرزمین و زادگاهش آنقدر برايش مقدس ميشود  1که حتي اگر
مادرش وي را همانند دوران کودکي به خاطر رفتار و بازيگوشي کودکانه کتك بزند و حتي شیر
خود را بر او حرام گرداند ،هنگام بازگشت به زادگاهش هرچه از گل و درخت و برگ و  ...سر
راهش بیايد ،ميلیسد و ميبوسد:
ئهي دايهگیان! /ئیستا گهورهم و مناڵ نیم /ئهشقي تامي تفت و تاڵ نیم /که چي ،ئهگهر ئهمجاره -

شیان /ريم بکهويتهوه « بیرکووت» /لیشم بدهي /لیشم حهرام کهي شیري خؤت /من به تهشیه -
کهي منالي دهريسمهوه/دار ،بهرد ،گڵ  ،قوڕ /چیم بیته ڕێ دهيلیسمهوه!(پشیو)46:2006،
ترجمه :اي مادر جان! /اکنون بزرگ شده ام و ديگر کودک نیستم /شیفتة طعمهاي نیمهتند و تلخ
نیستم /اما اگر دوباره گذرم به«بیرکوت» بیفتد /حتي اگر مرا بزني /و شیرت را حرامم کني! /با
دوک دوران کودکي /دار و درخت ،سنگ و گل و خاک را مي ريسم /هرچه را سر راهم ببینم
ميلیسم و ميبوسم.
 6ـ مقایسة پشيو و رصافی
در شعر رصافي ،چنگزدن بهگريبان زمان و روزگار و نشانهرفتن انگشت اتهام بهسوي قضا و
قدر بهعنوان عامل تیره روزي و بدفرجامي بسي آشکارتر و بارزتر از شعر پشیو است و چنین
امري در اشعار پشیو کمتر قابل مشاهده است.
شِکوه و گله از مردم منتهي به انزواي اجتماعي در اشعار رصافي بسیار قابل مالحظه است ولي
شِکوه و صدا ي اعتراض پشیو بیشتر برآمده از نارضايتي از حاکمان فاسد و سیاستمداران نااليق
است.
کالم رصافي دربارة ظلم و چپاول و استعمار بیشتر منحصر در چارچوبي گره خورده بهوطن و
مردم خويش است ،اما سخن پشیو دربارة بیداد و استعمار ،گاهي از مرزهاي کردستان فراتر
ميرود و رنگي فراملي و جهاني به خود ميگیرد.
___________________________________________________________________________

 . 1مفهوم خاک و وطن نزد پشیو چنان معنايي ژرف دارد که فردِ فاقد خاک و سرزمین را فردي مي داند که خدا ،آسمان و ستاره هم ندارد .در
سرودهاي در ديوان «ههسپم ههوره و رکیفم چیا» ،خطاب به فردي کولي و دورهگرد به اين مفهوم پرداخته است:

ئاسماني تؤ بهر پیي خؤته /سهرت شؤر که /ملت کهچ که /چاو مهگیره بؤ ئاسمان و ئهستیره و خوا /ئهوهي بستیك خاکي نهبئ /خوا و ئاسمان
و ئهستیرهي کوا؟!(پشیو)16:2006،
ترجمه :آسمان تو زير پاي خودت است /سرت را پايین بینداز /گردنت را خم کن /به دنبال آسمان و ستاره و خدا چشم نگردان /آن کس که
يك وجب خاک ندارد /وي را خدا و آسمان و ستارهاي نیست!
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زبان شعر رصافي آمیخته با اندوهي عمیق و فروخورده نشأتگرفته از سرخوردگي و ناکامي در
محقق ساختن رؤياها و خواسته ها است اما پشیو ناکامي و بغض و اندوه خود را با خشمي
کوبنده و طغیاني فراگیر ابراز مي دارد که فراتر از اعتراض و اظهار درد و اندوه تجلِي مييابد.
در زمینة بیان مفاهیم و معاني بسیار و گنجاندن آن در قالب جمالت و عبارات کوتاه ،شعر
پشیو از ايجاز و اختصار بیشتري نسبت به شعر رصافي برخوردار است که اين امر در مقايسه با
ساير شاعران کرد نیز مشهود است.
با وجود کالسیك بودن اشعار رص افي و سرايش آن در قالب قصیده و نو بودن اشعار پشیو و
عدم سرودن آن در قالبهاي کهن شعري ،اشعار پشیو موسیقي و گوش نوازي خاص خود را
داراست و خوانندة اشعارش احساس ميکند که شعري سروده شده در قالبهاي قديمي بر
اساس عروض خلیلي را پیش روي دارد.
حزن و اندوه رصافي بیشتر منتهي به نومیدي و يأسي عمیق ميشود که فلسفة شاعر را

دستخوش اعتقاد به جبر و عدم اختیار در زندگي و سیطرة قضا و قدر بر سرنوشت انسان مي -
کند ،در حالي که پشیو از طريق بازگو کردن اندوه خود با نسل آينده ،راهي به سوي امید و
روزنهاي بهروشنايي ميگشايد و در گ رداب حتمیت قضا و قدر گرفتار نميشود.
پرداختن بهمسائل سیاسي ،اجتماعي و وطن در شعر پشیو و رصافي بهيك میزان و در سطحي
همگن است و هر دو شاعر توجه خاصي را به بازگويي مسائل سیاسي و مشکالت اجتماعي،
ظلم و تبعیض ،استعمار و استبداد و رنجهاي وطن و زادبوم خويش معطوف داشته اند؛ گويي
هنر شعري اين دو گره خورده بهسیاست ،جامعه و وطن است.
پشیو در هنگام سخن گفتن از رنجها ،ناماليمتها و دردها براي تسکین زخمهاي روحي خود،
از خالل ديالوگ محبوب خويش را خطاب قرار مي دهد تا نويددهندة فردايي روشن و برطرف
شدن ابرهاي تیره از آسما ن قلب و روح شاعر باشد ،اما در شعر رصافي حضور چنین محبوبي
به ندرت مالحظه مي شود و اگر کسي مورد خطاب قرار گیرد ،غالبا در قالب دوستان شاعر
محصور ميماند.
 7ـ پینوشتها
ادامة پیشینة پژوهش .1 :اليهني کوردايهتي له شیعرهکاني عه بدولال پهشیودا نوشتة ههلؤ برزنجي.
 .2گوالله سوورهي نیشتمان اثر ههردي شفیق(مجلّة هاوالتي) .3 .پهشیو له شیعري گهورهي
ژن دا اثر فرامرز آقابیگي(مجلّة رامان) .4 .يا خوا ئهو ئاگره ههر گرفهي بئ نوشتة سلیمان
دلسؤز .5 .لهسیدارهداني عهبدولال پهشیو؛ دهربارهي چاپه ساختهکاني ديواني پهشیو اثر سهراب
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لحافدوزي(روزنامة آشتي) .6 .بهفرهلؤک نوشتة دلشاد عبداهلل .7 .اليهنیك له دنیاي تايبهت به
پهشیو اثر ناصر باباخاني .8 .عهبدولال پهشیو قوربانیي میژووي ئاوهژوو نوشتة طلعت طاهر.9 .
بؤ پیاوه سپییهکه بؤ عهبدولال پهشیو اثر نوري بیخالي(انتشار در سايت رووبهر) .10 .دراما له
شیعرهکاني عهبدولال په شیودا اثر صابر رشید .11 .خويندنهوهي دوو شیعري «سهربازي ون و
پیلینان»ي عهبدولال په شیو نوشتة سعداهلل نوري(مجلّة سروه) .12 .پهشیو له روانگهي کهسايهتي،
ههلويست و شاعیريیهوه نوشتة سعداهلل نوري(مجلّة مهاباد) .13 .سهماي شیعر له بهستهلهکي
ژووروودا؛ قسهکردنیك له سهر شیعري «شهونويژي نامؤيان»ي عهبدولال پهشیو اثر جبّار صابر.
« .14سهنگرانهوهيهک له بهر دهرگهي پهشیودا» و « جهنتاکهي ههلگرت دابهزي» اثر رزگار

خؤشناو(مجلّة سروه)« .15 .رهنگدانهوهي کهسايهتي پهشیو له شیعري ئهو پهري تینوويتي -

دا»(روزنامة خَبات) و «زماني شیعري پهشیو» و «زماني پهشیو سووتمانیکي گلپه داره» به قلم
شاخهوان فرهاد محمّد .16 .دوانزه وانه بؤ مناالن و چهند تابلؤيه ک اثر آزاد مصطفي رزگار. 17 .
ئیستیك له سهر ژياني عهبدولال پهشیو نوشتة زياد نادر عااليي .18 .دوو ئاوا بوون؛ عهبدولال

پهشیو لهنیوان ره نگ و ماناکاني رهنگ دا اثر سامي هادي(مجلّة روفار) .19 .ئستاتیکاي شار له -
نیوان گؤران  1و په شیودا نوشتة صدّيق سعید رواندزي(روزنامة خبات).
 .1زن در نگاه معرو ف رصافي اثر عزّت ملّاابراهیمي و نويد پیري(مجلّة زن در توسعه و
سیاست) . 2 .نقد و بررسي آثار شعري و شخصیّت معروف رصافي عنوان پاياننامه اي است که
حمیدرضا مشايخي در دانشگاه تهران نوشته است .3 .بررسي تطبیقي جلوههاي پايداري در

شعر ابوالقاسم عارف قزويني و معروف رصافي نوشتة اسداهلل لطفي و حشمت اهلل زارعي -

کفايت(مجلّة ادبیات فارسي و زبانهاي خارجه) .4 .پايان نامة فقر و غنا در شعر معروف رصافي
که ثريّا سرايلو در دانشگاه سمنان نگاشته است . 5 .التزام ديني در شعر معاصر عربي؛ بررسي -
موردي در شعر معروف الرّصافي نوشتة عبدالعلي آل بويه و ابراهیم ناطق تجرق(فصلنامة ادبي
متون اسالمي) . 6 .کتاب اخالق و حکمت در شعر معروف رصافي اثر سعید امیري و سکینه
مالمیر . 7 .بررسي تطبیقي مضامین سیاسي در اشعار اديب الممالك فراهاني و معروف الرّصافي
اثر فاطمه تسلیم جهرمي و طیّبه امیريان(همايش پژوهشهاي ادبي) .8 .شاعر عربي معاصر
معروف الرّصافي نوشتة محمود شکیب انصاري(مجلّة دانشکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه
___________________________________________________________________________

« . 1عبداهلل سلیمان» مشهور به «گؤران» سال 1904در شهر حلبچه زاده شد و سال 1962درگذشت(آمديان ،بيتا .)29:وي از پیشگامان نوآوري
در شعر معاصر کُرد و يکي از مؤسّسین سبك واقعگرايانة ادبیات کُرد بود که به علّت بیماري سرطان در سلیمانیه درگذشت(موجاني و
ديگران.)835:1392،

 182پژوهش ادبيات معاصر جهان ،دوره  ،26شماره  ،1بهار و تابستان 1400

خوارزمي) . 9 .احوال و آثار معروف رصّافي شاعر سیاسي اجتماعي معاصر عراق اثر احسان
اسماعیلي طاهري(مجلّة دانشکدة علوم انساني سمنان) .10 .مقايسة نسائیات ملك الشّعراء بهار
و معروف رصّافي اثر ناصر محسني نیا و فاطمه داشن(نشرية زن در فرهنگ و هنر) .11 .بررسي
تطبیقي موسیقي شعر معروف الرّصافي و فرّخي يزدي نوشتة عبّاس گنجعلي ،راضیه مسکیني و
نعمان أنق(مجلة بحوث في األدب المقارن) .12 .بازتاب قرآني امر به معروف و نهي از منکر در
شعر معروف رصافي شاعر معاصر عراق اثر عبداألحد غیبي(مجلّة أحسن الحديث).13 .
معروف الرّصافي و نزعته االجتماعیّة إلي المرأة و الفقر نوشتة أبوالفضل رضايي و عبداهلل
شفیعي(مجلّة لسان مبین) . 14 .المفارقة التّصويريّة في شعر معروف الرّصافي اثر حمید وليزاده،
علي صیّاداني و علي خالقي(مجلّة إضاءات نقديّة) . 15 .نقد و تحلیل شعر معروف رصافي
پاياننامه اي است که محمّدجواد حصاوي در دانشگاه تهران نوشته است .16 .معروف الرّصافي
مُحلّلٌ اجتماعي للفقر و الحرمان اثر اسماعیل نادري(مجلّة دراسات األدب المعاصر) .17 .
بازتاب علم و دين در شعر جمیل صدقي الزّهاوي و معروف الرّصافي پاياننامه اي است که
ابراهیم ناطق تجرق در دانشگاه قزوين نوشته است . 18 .کتاب ظاهرة التّمرّد في أدبَي الرّصافي
و الزّهاوي نوشتة سفّانة داود سلوم.
 8ـ نتيجه

 .1ظهور پديدة اغتراب در شعر اين دو شاعر نشأتگرفته از عوامل شخصي و اجتماعي _
سیاسي است که از همان لحظة آغاز حیات با آنان زاده شده و با ريشه دار شدن در وجود و
شخصیتشان ،متعاقبا در شعر و ادب آن دو ظهور يافته است.
 .2دو شاعر در محقق ساختن آرمانشهر ايدهآل خود که نمايانگر جامعه اي متحد و يکپارچه و
دور از سلطة استعمارگران و سیادت فرومايگان و جاهالن و چپاولگران بوده و فارغ از تعصب،

تباهي اخالق ،ظلم و اجحاف ،عقبماندگي سیاسي _ فرهنگي و سیطرة عادات و رسوم
عشیرتي ،از هم گسیختگي موازين و معیارها ،رواج رشوه و وخامت و فساد امور اداري ،تبعیض
طبقاتي ،برادرکشي ،از میان رفتن آزادي و امنیّت و  ...است ،ناکام مانده و دچار اغتراب روحي
و نفسي شدهاند.

 .3از میان رفتن ارزشها و معیارهاي واالي اخالقي _ اجتماعي و بي اعتنايي به میراث علمي -
فکري گذشتگان و اهمال نسبت به دستاوردهاي شکوهمند پیشینیان که سبب عقبماندگي
جامعة عرب و کُرد از کاروان علم و تمدّن گشته و نیز بيتوجّهي به فريادهاي روشنگرانة
روشنفکران و نخبگان اجتماعي ،کابوس وحشتناک و در عین حال حقیقت تلخ و دردناکي
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است که روح هر دو شاعر را نسبت به جامعة خود دردمند و آزرده ساخته و عزلت روحي و
اجتماعيشان را دوچندان کرده است.
 .4وطن در صدر توجه هر دو شاعر است؛ زيرا در میان کلمات مرتبط با جلوههاي غربت -
گزيني ،واژههاي مرتبط با نوستالژي وطن بسامد بیشتري از ساير واژهها دارد .جلو ههاي
نوستالژي دو شاعر بهتناسب اغتراب مکاني فزوني مييابد؛ هرچه غربت مکاني بیشتر ميشود،
نوستالژي وطن و اندوه به خاطر آن نیز افزايش مييابد.
 . 5پشیو بسیار پوياتر وژرفاتر از رصافي ،مسايل و مشکالت ملي و میهني اش را بازگو ميکند؛
بهگونهايکه اغتراب و اندوه وي ،فرامحلي و فرامنطقه اي جلوه ميکند؛ تا جاييکه کنشهاي
قدرته اي بزرگ همانند شوروي و آمريکا و حتي؛ سکوت جهانیان نیز رنج ،ناراحتي و غربت
روحي پشیو را دوچندان مي افزايد ،اما اغتراب در اشعار رصافي بدين گستردگي نیست.
 .6سرودههاي پشیو که از آتشفشاني نهفته در باطن شاعر نشأت ميگیرد ،بیشتر اشعاري توفاني
و کوبنده و مواج در دريايي متالطم است که ميتوان بر آن ،عنوان «طغیان سروده» اطالق کرد.
زبان شعري پشیو بسیار گزنده تر و نیشدارتر از رصافي است و دامنة واژگان هجوآمیز و گاه
رکیك در شعر پشیو بسیار پربسامدتر و گستردهتر از شعر رصافي است.
 . 7رصافي بر اثر اغتراب روحي و يأس و ناکامي حاصل از آن ،سرنوشت خود ،مردم و
سرزمینش را بهقضا و قدر ميسپارد و آرزوي مرگ مي نمايد ،اما پشیو در اوج اغتراب و
آوارگي هیچگاه ناامید نشده و سرنوشت مردم و سرزمینش را بهقضا و قدر نميسپارد ،بلکه به -
دست کودکاني در میان مردم خويش ميسپارد که امید آين دة سرزمینش هستند و حتي بعد از
مرگ نیز باز آن قدر امیدوار است که سرنوشت سرزمینش را بیگانگان و دشمنان رقم نزنند.
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